رياضة
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قطر تحتضن العالم ...يالله ح ّ
يهم

عبدالعزيز التميمي

أقبلت وفود المنتخبات المشاركة في مونديال 2022
على دولة قطر الشقيقة ،لتؤكد الدوحة وفاءها
بوعودها منذ فوزها المستحق باستضافة العرس
الكروي العالمي.
حفاوة استقبال الدوحة لضيوفها لم تكن مجرد
استضافة لحدث رياضي ،حيث حرصت الدولة
الخليجية الشقيقة على توثيق هذه اللحظات
التاريخية لتكريس مفاهيم تآلف الثقافات المختلفة

ً
لشعوب العالم ،وتأكيد دور الرياضة في توحيد العالم تشهد مشاركة  32منتخبا ،بينما ستتباهى قطر
بمنشآتها الرياضية التي تضاهي الدول العظمى في
بروح التعايش والسالم.
وستكون جماهير ومتابعو كرة القدم على موعد مع مجال الرياضة وتتفوق عليها من حيث االستدامة
وحفاظها على البيئة.
نسخة استثنائية بجميع المقاييس ،فهي البطولة
وعملت الدوحة باحترافية غير مسبوقة في إعداد
األولى التي تستضيفها دولة من الشرق األوسط،
وتجهيز كل ما يخص استضافة الحدث الرياضي
كما أنها أول دولة عربية تحظى بشرف إقامة
األبرز ،على الرغم من تعرضها لحمالت كيدية مفتعلة
البطولة على أراضيها ،وهي البطولة األولى التي
ستقام في فصل الشتاء ،إلى جانب كونها آخر نسخة ذات نوايا بعيدة كل البعد عن الروح الرياضية ،إال

أنها لم تعر هذه الهجمات أي أهمية وعكفت على
توفير كل سبل الراحة والسالمة للوفود الرياضة
والجماهيرية.
يوم األحد ،العشرون من نوفمبر الجاري ،سيقول
العالم بأجمعه« :هنا قطر».

٢
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رياضة
آخر تجارب األرجنتين خماسية في اإلمارات

جوليان الفاريز يسجل
الهدف األول في مرمى
اإلمارات

استعد منتخب األرجنتين،
بقيادة نجمه المخضرم
ليونيل ميسي ،بشكل
جيد لمباراته األولى أمام
السعودية بكأس العالم
 2022في قطر ،بفوزه
الكبير على مستضيفه
اإلماراتي -5صفر ،األربعاء،
في أبوظبي.

ح ـق ــق م ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـيــن
ً
ً
ف ـ ـ ـ ــوزا كـ ـبـ ـي ــرا (5-ص ـ ـ ـفـ ـ ــر) عـلــى
م ـض ـي ـف ــه م ـن ـت ـخ ــب اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات،
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة الـ ـ ــوديـ ـ ــة ال ـت ــي
جـ ـ ــرت ب ـي ـن ـه ـم ــا ،أمـ ـ ــس األول،
ضمن استعدادات المنتخبين
لالستحقاقات المقبلة.
ورغم الخسارة الثقيلة التي
تلقاها منتخب اإلمــارات ،لكنه
حـ ـ ــاول قـ ــدر إم ـك ــان ــات ــه تـهــديــد
المرمى األرجنتيني ،وسنحت
ل ــه أك ـث ــر م ــن ف ــرص ــة لـتـقـلـيــص
الـفــارق ،لكن صادفه ســوء حظ
كبير.
ويستعد منتخب األرجنتين
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــات
ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم فـ ــي قـ ـط ــر ،ال ـتــي
تنطلق األحــد الـقــادم ،وتستمر
فـعــالـيــاتـهــا حـتــى  18ديسمبر
القادم ،إذ يلعب في المجموعة
ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة بـ ــرف ـ ـقـ ــة م ـن ـت ـخ ـب ــات
السعودية والمكسيك وبولندا.
وي ـح ـل ــم م ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـي ــن

بالتتويج بكأس العالم للمرة
الثالثة في تاريخه ،بعدما فاز
بالبطولة عامي  1978و.1986
في المقابل ،يستعد منتخب
اإلمارات للمشاركة العام المقبل
ببطولتي كأس الخليج بمدينة
البصرة العراقية ،وكأس األمم
اآلسيوية في العاصمة القطرية
(الدوحة).

بداية حذرة
وات ـس ـم ــت ال ــدق ــائ ــق األول ـ ــى
بــال ـحــذر م ــن ك ــا الـمـنـتـخـبـيــن،
حـ ـ ـي ـ ــث خـ ـ ـل ـ ــت م ـ ـ ــن أي ف ـ ــرص
حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة أم ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـم ــرمـ ـيـ ـي ــن،
وس ـن ـحــت أول ف ــرص ــة بــالـلـقــاء
ل ـم ـن ـت ـخــب األرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن (،)11
حـيـنـمــا تـلـقــى مـيـســي تـمــريــرة
أمــام ـيــة داخ ــل مـنـطـقــة ال ـج ــزاء،
لكنه فشل فــي تــرويــض الـكــرة،
لتخرج إلى ركلة مرمى.
وج ــاء ت الدقيقة  17لتشهد

ال ـه ــدف األول لــأرجـنـتـيــن عن
طريق جوليان ألفاريز ،إذ تلقى
ميسي تـمــريــرة أمــامـيــة ،انـفــرد
ً
على إثرها بالمرمى ،مستغال
تمركز مدافعي اإلمــارات،
سوء َّ
لكنه فضل تمريرة الكرة لنجم
مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي،
ً
بدال من التسديد على المرمى،
ليقبل األخ ـيــر هــديــة «الـســاحــر
األرجنتيني» ،ويسدد مباشرة
ً
من داخل المنطقة ،واضعا الكرة
على يمين خالد عيسى ،حارس
مرمى منتخب اإلمــارات ،داخل
الشباك.
واستغل منتخب األرجنتين
حالة اإلحباط التي عانى منها
مـنـتـخــب اإلمـ ـ ــارات عـقــب هــدف
ألـ ـف ــاري ــز ،لـيـضـيــف دي مــاريــا
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ( ،)25وتـلـقــى
دي مــاريــا تمريرة عرضية من
الجانب األيـســر عبر ماركوس
أك ــون ــا ،لـتـمــر ال ـك ــرة م ــن جميع
المدافعين ،حتى وصلت إليه،

وصول نجوم «التانغو» إلى قطر

ليسدد مـبــاشــرة بـيـســراه ،دون
مـضــايـقــة مــن أح ــد ،عـلــى يمين
منطقة ال ـج ــزاء ،لترتطم الـكــرة
بباطن القائم األيمن وتحتضن
الشباك.

دي ماريا يواصل التألق
وواص ـ ـ ــل دي م ــاري ــا تــأل ـقــه،
بـعــدمــا أضـ ــاف ال ـه ــدف الـثــالــث
لألرجنتين (.)36
َّ
وت ـســل ــم دي م ــاري ــا تـمــريــرة
بينية من أليكسيس اليستير،
لينطلق بالكرة داخل المنطقة
ً
مــراوغــا الدفاع وحــارس مرمى
الـمـنـتـخــب اإلمـ ــاراتـ ــي بـمـهــارة
ف ــائـ ـق ــة ،قـ ـب ــل أن يـ ـض ــع الـ ـك ــرة
بسهولة في الشباك الخالية.
حــافــظ مـنـتـخــب األرجـنـتـيــن
على نشاطه الهجومي ،و مــرر
دي مـ ــاريـ ــا كـ ـ ــرة ع ــرضـ ـي ــة مــن
الناحية اليمنى ( ،)42قابلها
ميسي بضربة رأس ،لكن الكرة
ذه ـب ــت سـهـلــة ألح ـض ــان خــالــد
عيسى.

ميسي يسجل الرابع

وصل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
إل ــى ال ـعــاص ـمــة ال ـق ـطــريــة «الـ ــدوحـ ــة» ،أمــس
األول ،على رأس تشكيلة منتخب بالده التي
ستخوض غمار منافسات مونديال ،2022
التي تنطلق األحد المقبل.
َّ
وح ــط ــت ط ــائ ــرة مـنـتـخــب «ال ـت ــان ـغ ــو» فــي
ال ــدوح ــة ،آتـيــة مــن أبــوظ ـبــي ،حـيــث خــاضــت
األرجنتين مباراة استعدادية مع اإلمارات،
و فــازت بخماسية نظيفة ،را فـعــة رصيدها
ً
إلى  36مباراة تواليا من دون خسارة.

بعثة المنتخب األرجنتيني لدى
وصولها إلى مطار حمد الدولي

ول ـ ــم ت ـم ــر س ـ ــوى دق ـي ـق ـت ـيــن،
ح ـت ــى أض ـ ـ ــاف م ـي ـس ــي ال ـه ــدف
ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع لـ ــأرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن ،ف ـب ـعــد
سلسلة مــن الـتـمــريــرات ،تبادل
نـ ـج ــم ب ـ ــاري ـ ــس س ـ ـ ــان ج ــرم ــان
الفرنسي الـكــرة مــع دي مــاريــا،
ق ـ ـبـ ــل أن ي ـ ـتـ ــوغـ ــل ب ـ ـهـ ــا داخـ ـ ــل
المنطقة ،ويسدد بيمناه على
ً
يمين منطقة ال ـج ــزاء ،واضـعــا
الكرة على يمين خالد عيسى،
ا ل ــذي اكتفى بالنظر لها وهي
تعانق شباكه ،لينتهي الشوط
األول بتقدم منتخب «التانغو»
برباعية نظيفة.
وأ ج ــرى ليونيل سكالوني،
م ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـي ــن،

ً
عددا من التبديالت قبل انطالق
ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ،ال ـ ـ ــذي شـهــد
صحوة هجومية من المنتخب
اإلماراتي.
وأطلق عبدالله سهيل قذيفة
مدوية من خارج المنطقة (،)47
لكن الكرة ارتطمت بالعارضة،
قبل أن يسدد عبدالله رمضان
ت ـص ــوي ـب ــة زاح ـ ـفـ ــة مـ ــن خـ ــارج
المنطقة فــي الــدقـيـقــة الـتــالـيــة،
أمسكها إيميليانو مارتينيز،
حــارس مرمى األرجنتين على
مرتين.
وســرعــان مــا أخـمــد منتخب
األرجنتين الصحوة اإلماراتية
عـقــب تسجيل خــواكـيــن كــوريــا
الـهــدف الـخــامــس ( ،)60وتلقى
كوريا ،الذي نزل خالل الشوط
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،تـ ـم ــري ــرة ب ـي ـن ـي ــة مــن
رودري ـ ـغـ ــو دي ب ـ ــول ،لـيـنـطـلــق
ب ـ ــالـ ـ ـك ـ ــرة وي ـ ـ ـسـ ـ ــدد مـ ـ ــن داخـ ـ ــل
المنطقة.
وأض ـ ـ ــاع م ـن ـت ـخــب اإلم ـ ـ ــارات
ً
فــرصــة أخ ـ ــرى ،مـسـتـغــا حــالــة
الـ ـه ــدوء ال ـت ــي ط ـغــت ع ـلــى أداء
نـجــوم األرجنتين فــي الدقائق
األخ ـ ـيـ ــرة ،وت ــاب ــع ع ـلــي صــالــح
ت ـمــريــرة أم ــام ـي ــة ،لـيـجــد نفسه
ً
م ـن ـفــردا بــال ـمــرمــى ،لـكـنــه ســدد
ب ــرع ــون ــة ،ل ـي ـت ـصــدى مــارتـيـنــز
ل ـل ـك ــرة ،لـتـصــل م ــن ج ــدي ــد إلــى
ص ــال ــح ،الـ ـ ــذي م ــرره ــا ل ـكــايــو،
لـيـســدد م ـبــاشــرة ف ــي الـمــرمــى،
لكن الدفاع أبعد الكرة من على
خط المرمى.
ولــم تشهد الدقائق األخيرة
ً
ف ــرص ــا م ـح ـق ـقــة لـلـمـنـتـخـبـيــن،
ل ـي ـن ـت ـهــي الـ ـلـ ـق ــاء بـ ـف ــوز ثـمـيــن
لألرجنتين بخماسية نظيفة
على اإلمارات.
(د ب أ)

سكالوني :قد نجري بعض
التغييرات في قائمة الفريق
قــال المدير الفني للمنتخب
األرجنتيني لكرة القدم ليونيل
سكالوني ،إنه قد يجري بعض
الـتـغـيـيــرات ف ــي قــائـمــة الـفــريــق
بكأس العالم ،التي تنطلق األحد
المقبل في قطر ،في حالة ثبوت
عدم جاهزية بعض الالعبين.
ويمكن للفرق إجراء تغييرات
على القائمة التي احتوت على
ً
 55الع ـب ــا ف ــي الـقــائـمــة األول ـيــة
حـتــى ي ــوم واح ــد قـبــل الـمـبــاراة
األولى للفريق ،وهو األمر الذي
يبدو أن سكالوني منفتح عليه.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ـك ـ ـ ــال ـ ـ ــون ـ ـ ــي ،ف ــي
تصريحات لقناة «تي أي سي»
الرياضية األرجنتينية« ،لدينا
بعض المشاكل الصغيرة ،لدينا
بعض الــوقــت واألي ــام لكي نقر
القائمة ،يمكننا عمل تغييرات،
ونـ ــأمـ ــل أال يـ ـح ــدث ذل ـ ـ ــك ،لـكــن
ه ـنــاك إمـكــانـيــة ل ـح ــدوث ذل ــك»،
ً
مضيفا« :لقد تم استبعاد بعض
الالعبين اليوم من الفريق إما
ألسباب الجاهزية أو بسبب عدم
تفضيلنا المجازفة بهم».
وتــابــع« :ال يمكنني أن أؤكــد
أن الــاعـبـيــن بـخـيــر فــي الــوقــت

سكالوني

ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ب ـش ـك ــل مـ ـب ــدئ ــي هــم
فــي حــالــة ج ـيــدة ،لـكــن عليك أن
ً
تـ ـك ــون ح ـ ـ ــذرا ب ــال ــدق ــائ ــق ال ـتــي
يشارك فيها الالعبون» .ويوجد
ال ـم ـن ـت ـخ ــب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي فــي
المجموعة الثالثة ،إلــى جانب
بولندا والمكسيك والسعودية.
(د ب أ)

جدل في فرنسا بسبب أغنية
عنصرية باألرجنتين

جماهير المنتخب األرجنتيني
اعتبرت وسائل اإلعالم الفرنسية ،أن األغنية العنصرية والمهينة
من جانب عدد من الجماهير األرجنتينية التي تم بثها مباشرة على
ً
قناة تلفزيونية أرجنتينية ،الليلة الماضية ،تقدم «صورا بغيضة»
و«عنصرية مباشرة».
ورددت الجماهير خالل مداخلة لمراسل قناة  TYCمن الشارع
أغنية تسخر من األصول اإلفريقية لبعض الالعبين الفرنسيين،
وتهاجم نجم منتخب «الديوك» كيليان مبابي.
ً
تقول األغنية ،مثال« :يلعبون لفرنسا ولكنهم كلهم من أنغوال» أو
«جدته نيجيرية ،جده نيجيري ،ولكن في مستند هويته جنسيته
فرنسية».
وذك ــرت اإلذاعـ ــة الـفــرنـسـيــة ،أن «الـعـنـصــريــة كــانــت عـلــى الـهــواء
مباشرة» ،في حين اعتبرت إذاعة راديو مونت كارلو أن القناة بثت
ً
«صورا بغيضة».
ِّ
ولم يعلق االتحاد الفرنسي لكرة القدم وال مبابي على هذا األمر،
الذي يحدث قبل أربعة أيام من مونديال قطر.
وكانت فرنسا فازت على األرجنتين في مونديال روسيا ،2018
َّ
تحصل على ركلة جزاء حينها
بفضل مجهود كبير لمبابي ،الذي
َّ
وسجل هدفين.
واعتبر راديو مونت كارلو ،أن الجماهير األرجنتينيىة «تنتقم
بأسوأ الطرق بعد أربع سنوات» من تلك المباراة.
(إفي)

مونديال ألمانيا 2006

نطحة شهيرة ومعركة كروية ونشوة بعد فضيحة
المضيف األلماني بركالت الترجيح في ربــع النهائي،
فبلغت أربعة منتخبات أوروبية نصف النهائي للمرة
األولى منذ .1982

معركة نورمبرغ
ً
ً
حقق مــونــديــال  2006نـجــاحــا بــاهــرا أرادت فيه
ألمانيا االنفتاح على العالم ،فشهد مفاجأة بتتويج
إيطاليا مرة رابعة ،رغم فضيحة تالعب بالنتائج
ً
هزتها مجددا ،على حساب فرنسا.
َّ
بعد حصولها على شرف استضافة لطخته مزاعم
بـشــراء األصـ ــوات ،بــدا أن ألمانيا غــارقــة فــي شغف
جماعي مذهل استمر طوال فترة المونديال المقام
في طقس مشمس وحار.
َّ
يتخيل األلمان إظهار وطنيتهم دون أي آثار
لم
ّ
سيئة ،فكانوا ودودين ومنفتحين مع غرباء أحبوا
بـلــدهــم .ورغ ــم خــروجـهــم مــن نـصــف الـنـهــائــي أمــام
إيطاليا (،)0-2
َّ
وضمت البرازيل ،حاملة اللقب ،الهجوم الحلم:
رون ــال ــدو األث ـقــل بثمانية كـيـلــوغــرامــات مــن 2002
ً
وال ـمــرت ـفــع رص ـي ــده إل ــى  15ه ــدف ــا ف ــي الـنـهــائـيــات،
ورونالدينيو وكاكا وأدريانو.
لكن مواجهاتها مع فرنسا أصبحت نقمة ،في ربع
النهائيَّ ،قدم زين الدين زيدان ُ
بعمر الرابعة والثالثين ً
أداء
ً
رائعا ،ليفوز «الديوك» بهدف تييري هنري.
بــدورهــا ،كانت األرجنتين تضم الموهبة الصاعدة
ً
ليونيل ميسي ( 19عاما) ،لكن قطار «ألبيسيليستي» أوقفه

شهدت مدينة نورمبرغ معركة طاحنة بين البرتغال
وهولندا ( ،)1-0في إعادة لنصف نهائي كأس أوروبا 2004
ً
عندما خرجت البرتغال فائزة أيضا ( )2-1بهدف مانيش.
رفع الحكم الروسي فالنتين إيفانوف أربــع بطاقات
حـمــراء و 16ص ـفــراء ،وفــي غـضــون ثــاث دقــائــق َّ
وج ــه 6
إنذارات.
كانت النسخة األكثر خشونة في التاريخ مع  28بطاقة
ح ـمــراء ،لكن أغ ــرب الـبـطــاقــات خــرجــت مــن جيب الحكم
اإلنكليزي غراهام بول في مباراة كرواتيا وأستراليا .لم
يطرد الكرواتي يوزيب شيمونيتش ،سوى بعد منحه
ثالثة إنذارات!

خارج دائرة المرشحين

ّ
لم يرشح كثيرون إيطاليا ،وما زاد الطين بلة فضيحة
كالتشوبولي لترتيب نتائج المباريات التي بدأت بالظهور
في مايو َّ ،2006
وأدت إلى تهبيط يوفنتوس العريق وبطل
ال ــدوري إلــى الدرجة الثانية .بــدأت المقارنات مع 1982
وإنجازات «المنبوذ» باولو روسي.
رغم ذلك ،قال مدربها الخبير مارتشيلو ليبي« :بطريقة
ما ،ساعدت كالتشوبولي المنتخب على أن يصبح أكثر
ً
اتحادا».
ً
ومن المؤكد ،سيبقى نهائي برلين عالقا في األذهان،
ً
بعد افتتاح زيدان التسجيل مبكرا من ركلة جزاء باردة
َّ
األعـصــاب على طريقة بانينكا ،ع ــوض المدافع ماركو

تتويج المنتخب اإليطالي بمونديال 2006
ً
ماتيراتزي خطأه ،مسجال التعادل قبل ثلث ساعة من
البداية.

النطحة

ً
وتحديدا في الدقيقة َّ ،110
وجه زيدان
بعد التمديد،

ً
نطحة مزلزلة على صدر ماتيراتزي طرحته أرضا ،فعاجله
الحكم األرجنتيني أوراسيو إليسوندو بحمراء مباشرة.
للمرة الثانية بعد  1994عندما خسرت إيطاليا أمام
البرازيل ،حسمت ركالت الترجيح النهائي.
أهدر دافيد تريزيغيه لفرنسا ،وأوكل غروسو تسديد

الخامسة األخيرة إليطاليا .آخر ركلة ترجيح سددها كانت
قبل خمس سنوات عندما كــان بالدرجة الرابعة «كنت
ً
مذهوال .لماذا أنا؟» .أطلق تسديدة رائعة خدعت الحارس
فابيان بارتيز :إيطاليا بطلة للعالم مرة رابعة.
(أ ف ب)

ً
بلجيكا تواجه الفراعنة وديا اليوم

صراع خاص بين دي بروين وصالح

محمد صالح

يختتم المنتخب البلجيكي األول
لكرة القدم استعداداته لبطولة كأس
العالم  ،2022التي تستضيفها قطر
مــن  20ال ـج ــاري حـتــى  18المقبل،
ب ـم ــواج ـه ــة ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـم ـص ــري
فــي ال ـســادســة مـســاء ال ـيــوم على
اس ـ ـتـ ــاد ج ــاب ــر ال ـ ــدول ـ ــي ،بـيـنـمــا
يستعد «الـفــراعـنــة» الستكمال
م ـن ــاف ـس ــات ت ـص ـف ـيــات ك ــأس
األمم االفريقية.
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
تـ ـح ــت م ـظ ـل ــة االت ـ ـحـ ــاد
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم،
بـعــد اعـتـمــادهــا مــؤخــرا،
وتنظمها شركة إيــدو،
ال ـتــي حــرصــت على
إقامتها على أرض
ال ـكــويــت ،م ــن أجــل
إ س ـعــاد الجماهير
بـمـخـتـلــف مـيــولـهــا
ب ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــود الع ـ ـب ـ ـيـ ــن
عالميين.
وكانت القرعة أوقعت المنتخب
البلجيكي في المجموعة السادسة
للمونديال ،ومعه منتخبات المغرب
وكرواتيا وكندا ،وحرص
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ــو االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد
البلجيكي على مواجهة
المنتخب المصري ،نظرا
لـتـشــابــه أدائ ـ ــه م ــع نـظـيــره
ال ـم ـغــربــي ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي أكــد
أهميته مدرب المنتخب البلجيكي،
اإلسباني روبيرتو مارتينيز.

ويضع مارتينيز لمساته األخيرة
على استعدادات المنتخب البلجيكي
للمونديال ،والذي يطمح في تحقيق
لقبه ،السيما أن الفريق مكتظ بعدد
كبير من الالعبين الموهوبين وعلى
رأسـ ـه ــم ن ـجــم «مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي»
كـيـفـيــن دي ب ــروي ــن ،والـ ـ ــذي يـعــول
المدرب عليه كثيرا في قيادة زمالئه
نحو تحقيق اللقب للمرة األولى.
وي ـ ـعـ ــد ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارا ج ـ ــادا
للمنتخب ال ـم ـصــري ،بـقـيــادة نجم
ل ـي ـف ــرب ــول م ـح ـم ــد ص ـ ـ ــاح ،والـ ـ ــذي
يعتبره المدرب البرتغالي للفراعنة
روي فيتوريا ترمومتر أداء الفريق،
وال ـ ـ ـقـ ـ ــادر عـ ـل ــى صـ ـن ــع الـ ـ ـف ـ ــارق مــع
اآلخــريــن ،وال ــذي تدعمه الجماهير
المصرية بقوة.
وم ــن الـمــؤكــد أن الـلـقــاء سيشهد
ص ــراع ــا خ ــاص ــا ب ـي ــن صـ ــاح ودي
ب ـ ــروي ـ ــن ،نـ ـظ ــرا ل ـتــأل ـق ـه ـمــا ال ــاف ــت
ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة ب ــال ــدوري
اإلنكليزي ،مع الوضع في االعتبار
أن الالعبين يتساويان فــي القيمة
ال ـت ـس ــوي ـق ـي ــة ال ـب ــال ـغ ــة  80م ـل ـيــون
ي ـ ــورو ل ـك ــل م ـن ـه ـم ــا ،وفـ ـق ــا ل ـمــوقــع
«تــران ـس ـف ـيــر م ــارك ــت» المتخصص
في اإلحصائيات وأسعار الالعبين
في العالم.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد رئ ـيــس مجلس
إدارة ش ــرك ــة إيـ ــدو رئ ـي ــس الـلـجـنــة
الـمـنـظـمــة لـلـقــاء مــؤيــد ال ـش ـهــاب أن
إ ش ــادة القائمين عـلــى المنتخبين
بحفاوة االستقبال ،واالستعدادات

جانب من تدريبات المنتخب البلجيكي
الرائعة الستضافة اللقاء ،أمر رائع
ل ـم ـســؤولــي ش ــرك ــة إي ـ ــدو والـلـجـنــة
المنظمة للمباراة.
وأضــاف الشهاب« :هــذه اإلشــادة
تعد وســامــا على صــدورنــا ،وتأتي
تأكيدا للنجاح المتوقع للقاء فيما
يخص النواحي التنظيمية ،السيما
أن شركة إيــدو بــدأت االسـتـعــدادات
السـتـضــافــة ال ـل ـقــاء ،مـنــذ الـحـصــول
عـلــى مــوافـقــة االت ـحــاديــن الـمـصــري
والبلجيكي».

لبعضهم« ...العمر مجرد رقم»
ف ــي ح ـيــن ي ـمــر مـعـظــم ال ــرج ــال بما
يـ ـع ــرف بـ ــأزمـ ــة م ـن ـت ـص ــف الـ ـعـ ـم ــر مــع
اقـتــرابـهــم مــن ســن األربـعـيــن ،سيكون
م ـ ــون ـ ــدي ـ ــال ق ـ ـطـ ــر ف ـ ــرص ـ ــة لـ ـم ــواصـ ـل ــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوهـ ـ ــج أم ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـع ـ ــض الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن
المخضرمين ،وهم كاآلتي:
ً
ب ـ ـي ـ ـبـ ــي (ا ل ـ ـ ـبـ ـ ــر ت ـ ـ ـغـ ـ ــال 39 ،عـ ـ ــا مـ ـ ــا )
ل ـيــس ه ـنــاك أي ن ـجــم أ ك ـبــر شــأ نــا من
ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رونـ ـ ــالـ ـ ــدو ،ل ـك ــن ه ـنــاك
الع ــب أك ـبــر سـنــا مــن اب ــن الـ ــ 37عــامــا،
هو المقاتل الشرس بيبي الذي تألق
فـ ــي دفـ ـ ــاع ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد اإلسـ ـب ــان ــي،
وساهم في قيادته للفوز بلقب دوري
أب ـطــال أوروبـ ــا ث ــاث م ــرات ،ومــا
زال يواصل قتاله في أرضية
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـعـ ــب كـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــد ل ـ ـبـ ــورتـ ــو
م ــا أقـ ـن ــع ال ـ ـمـ ــدرب ف ــرن ــان ــدو
سـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوش ب ـ ـ ـ ـ ـ ــأن يـ ـضـ ـم ــه
لتشكيلة مونديال قطر.
ل ــوك ــا م ــودري ـت ــش
( ك ـ ـ ـ ـ ــروا تـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــا37 ،
ً
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا) ،كـ ـ ـ ــان
قــر ي ـبــا ج ــدا قبل
أربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة أعـ ـ ـ ـ ــوام
مــن رف ــع الـكــأس
الـغــالـيــة قـبــل أن
ي ـس ـق ــط ورفـ ــاقـ ــه
أ م ــام الفرنسيين،
ل ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس
أل ـع ــاب ريـ ــال مــدريــد
ال ـ ــذي أح ـ ــرز ج ــائ ــزة
ا ل ـك ــرة ا لــذ ه ـب ـيــة بعد
مــو نــد يــال رو س ـيــا  ،2018يـعــود
ً
مجددا لمحاولة أخرى كقائد بعمر
السابعة والثالثين وبمستوى شاب
في العشرينيات.
ً
دا نــي ألفيش (البرازيل 39 ،عاما )،
وكأنه ال يعرف معنى للتقدم بالعمر
لدرجة أنه وجد طريقه
الى تشكيلة برازيلية
ت ـع ـت ـب ــر م ـ ــن األوفـ ـ ــر
ً
ح ـ ـ ـظـ ـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـل ـ ـقـ ــب ،ع ـلــى

ال ــرغ ــم م ــن أن ــه ل ــم ي ـخــض أي م ـب ــاراة
منذ شهرين.
أل ـف ــري ــدو ت ــاالف ـي ــرا (ال ـم ـك ـس ـيــك40 ،
ع ــام ــا) إنـ ــه ع ـم ـيــد الع ـب ــي ال ـن ـهــائ ـيــات
ال ـق ـط ــري ــة .ف ــي الـ ـظ ــل خ ـل ــف الـ ـح ــارس
األس ــاس ــي أوتـ ـش ــوا ،والـ ــذي سيحظى
بـ ـ ـش ـ ــرف أن يـ ـ ـك ـ ــون أكـ ـ ـب ـ ــر مـ ـعـ ـم ــر فــي
نهائيات .2022
خ ــال ال ـم ـبــاراة األول ــى فــي الظهور
الثالث له بالمونديال ،سيكون عمره
ً
بالتحديد  40عاما وشهرين وأربعة
ً
ً
أ ي ــام .لكنه يبقى بعيدا جــدا عــن أكبر
م ـع ـمــر ف ــي ت ــاري ــخ ال ـن ـه ــائ ـي ــات ،وه ــو
الحارس المصري عصام الحضري
الذي بات في  25يونيو  2018أكبر
العب يشارك في كأس العالم عن
ً
 45عاما و 5أشهر و 10أيام.
ويـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــى ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرونـ ــي
روجيه ميال أكبر العب
م ـ ـ ـيـ ـ ــدان فـ ـ ــي تـ ــاريـ ــخ
ا لـ ـنـ ـه ــا ئـ ـي ــات ،إذ
ك ـ ــان ي ـب ـل ــغ 42
ً
ً
ع ــام ــا وش ـه ــرا
و 8أ يــام خالل
ظ ـه ــوره األخ ـيــر
ف ــي ك ـ ــأس ال ـعــالــم
عام  1994بالواليات
المتحدة.
ف ـ ـ ــي ق ـ ـ ـطـ ـ ــر ،سـ ـيـ ـك ــون
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــدي أت ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــا
ً
هاتشينسون ( 39عاما)
أكبر العب ميدان ،حيث
ي ـت ـقــدم ال ـم ــول ــود ف ــي 8
فبراير  1983بفارق 18
ً
يوما على بيبي.
(أ ف ب)

مودريتش

وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن ال ـج ـم ــاه ـي ــر
بمختلف ميولها ،التي ستشاهد
الـلـقــاء مــن مــدرجــات اس ـتــاد جابر
األحـمــد ،تحظى باهتمام الشركة
واللجنة المنظمة ،حيث تم العمل
على عملية دخولها وخروجها من
االستاد بسهولة تامة ،إلى جانب
مشاركتها في اللعبات الترفيهية
ال ـتــي سـتـقــام قـبــل ان ـطــاق الـلـقــاء،
وكذلك توفير العديد من المطاعم
والكافيهات لها ،السيما أن بوابات

االسـتــاد ستفتح لها فــي الــواحــدة
بعد ظهر اليوم.
من جانبه ،أكد المدير التنفيذي
لالتحاد المصري لكرة القدم رئيس
ال ــوف ــد ول ـي ــد ال ـع ـط ــار أن منتخب
مصر جاهز للقاء اليوم ،مضيفا:
«عندما علم مدرب المنتخب ،روي
ف ـي ـت ــوري ــا ،ب ــال ـع ــرض ال ـ ــذي تـلـقــاه
اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ل ـمــواج ـهــة بلجيكا
على أرض الكويت الشقيقة أبدى
م ــوافـ ـقـ ـت ــه ال ـ ـفـ ــوريـ ــة ،نـ ـظ ــرا ل ـق ــوة

ال ـم ـنــافــس الـ ــذي ي ـعــد أح ــد أفـضــل
المنتخبات في العالم».
وع ــن االس ـت ـق ـبــال ال ـحــافــل لنجم
المنتخب المصري محمد صالح،
قـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـطـ ــار« :جـ ـمـ ـه ــور ال ـك ــوي ــت
اس ـت ـق ـبــل مـحـمــد صـ ــاح اسـتـقـبــاال
رائـعــا ،كــونــه فخر الـعــرب ،وحــرص
ال ــاع ــب ع ـل ــى ت ــوج ـي ــه ال ـش ـك ــر إل ــى
الجمهور الكويتي والمصري أيضا،
ال ــذي احـتـفــى بــه ف ــور وصــولــه إلــى
الكويت».

ماكرون :سأذهب إلى قطر
إذا وصلنا لنصف النهائي
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه «يجب
عــدم تسييس الــريــاضــة» فــي وقــت يستمر الـجــدل حول
استضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم ،قبل يومين
من انطالقها ،خصوصا بسبب سجل اإلمارة الحقوقي.
وق ــال مــاكــرون ،ال ــذي يــدافــع منتخب ب ــاده عــن اللقب
العالمي الــذي حققه فــي روسـيــا عــام « ،2018أعتقد أنه
يجب عــدم تسييس الــريــاضــة» ،وذل ــك خــال حديثه مع

الرئيس الفرنسي ماكرون

الصحافيين عند وصــولــه إلــى بــانـكــوك ،للمشاركة في
قمة منتدى التعاون االقتصادي لــدول آسيا والمحيط
الهادئ (أبيك).
ورأى مــاكــرون ،الــذي سبق أن أعلن أنــه سيذهب إلى
قـطــر إذا وصـلــت فــرنـســا إل ــى ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي ،أن
«تسييس الرياضة فكرة سيئة للغاية» ،مذكرا بأن بالده
ستستضيف األلعاب األولمبية عام .2024

إطالق خدمة لحماية الالعبين
من إساءات «منصات التواصل»
أطـلــق االت ـحــاد الــدولــي لـكــرة القدم
(الفيفا) خدمة حماية وسائل التواصل
االجتماعي (اس ام بي اس) للتصدي
للتمييز و ح ـمــا يــة ا لـصـحــة النفسية
لــاع ـب ـيــن ورف ــاهـ ـه ــم ،ب ــال ـت ـع ــاون مــع
االتحاد الدولي لالعبين المحترفين
(فيفبرو) قبل أي ــام مــن انـطــاق كأس
العالم  2022في قطر.
ومــن خــال هــذه الخدمة سيتمكن
جميع الالعبين من جميع االتحادات
األعـ ـض ــاء ال ـ ــ 32ال ـم ـشــاركــة ف ــي كــأس
ال ـ ـعـ ــالـ ــم م ـ ــن الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى خ ــدم ــة
مخصصة للمراقبة واإلبالغ والحجب
مصممة لتقليل ظهور خطاب الكراهية
الموجه إليهم على وسائل التواصل
االجتماعي ،وبالتالي حماية الالعبين
ومشجعيهم من اإلساءة عبر اإلنترنت
خالل البطولة.

وق ـ ــال ج ـيــانــي إن ـفــان ـت ـي ـنــو رئـيــس
«الفيفا»« :يلتزم الفيفا بتهيئة أفضل
ال ـظ ــروف الـمـمـكـنــة لــاعـبـيــن لتقديم
أف ـض ــل م ــا ل ــدي ـه ــم م ــن إمـ ـك ــان ــات فــي
كــأس العالم ،ويسعدنا إطــاق خدمة
سـتـســاعــد ف ــي ح ـمــايــة الــاع ـب ـيــن من
اآلثار الضارة التي يمكن أن تسببها
منشورات وسائل التواصل االجتماعي
على صحتهم النفسية ورفاهيتهم».

مراقبة الحسابات
ويراقب «الفيفا» حسابات وسائل
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ل ـج ـم ـي ــع
المشاركين في كأس العالم بالبحث
عــن التعليقات المسيئة والتمييزية
والتهديدية التي قد يراها الجمهور،
ثم إبالغ شبكات التواصل االجتماعي

والسلطات القانونية التخاذ إجراءات
فعلية ضد منتهكي القواعد.
وس ـت ـت ـم ـك ــن الـ ـ ـف ـ ــرق والـ ــاع ـ ـبـ ــون
وغيرهم من المشاركين من االشتراك
فــي خــدمــة اإلشـ ــراف الـتــي ستخفي
عـلــى ال ـف ــور الـتـعـلـيـقــات المسيئة
والعدائية على منصات «فيسبوك»
و«يــوت ـيــوب» و«إن ـس ـت ـغــرام» ،مما
يـمـنــع الـمـتـلـقــي ومـتــابـعـيــه من
رؤيـ ـتـ ـه ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى إط ــاق
خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـمـ ـ ــايـ ـ ــة وسـ ـ ــائـ ـ ــل
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي،
ويتواصل الفيفا وفيفبرو
م ـ ـ ــع م ـ ـن ـ ـص ـ ــات وس ـ ــائ ـ ــل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـت ـم ــاع ــي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ح ــل
المشكلة.
(د ب أ)

إنفانتينو رئيس «الفيفا»
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رياضة
«الرحلة» تنضم لمسيرة كرات النهائيات
ُ
اعتمدت كــرات رسمية مختلفة منذ انطالق كأس العالم
ً
في كرة القدم ،خضعت لتطوير تقني متالحق ،وصوال إلى
ً
نسخة قطر  ،2022التي ستعتمد «الرحلة» في مالعبها ،بدءا
من  ِّ20نوفمبر.
ُصنعت الكرات في بادئ األمر بالكامل من جلد الحيوانات،
ً
لكنها عانت الثقل وبعض المشكالت ،خصوصا خالل هطول
ً
األمطار ،حتى أصبحت أقل وزنا وأكثر دقة وسرعة.
في أول نسخة من كأس العالم ،عام  1930في أوروغواي،
ُ
ل ـع ــب ال ـن ـهــائــي ب ـكــرت ـيــن ،نـتـيـجــة خـ ــاف ب ـيــن األرجـنـتـيــن
وأوروغواي؛ الكرة األولى من األرجنتين ،واسمها «تيينتو»،
َّ
تقدم بها األرجنتينيون  ،1-2والثانية للمضيف أوروغواي
ً
«تــي مــوديــل» ،وكــانــت أكبر حجما ،لتنتهي الـمـبــاراة بفوز
األخيرة .2-4
َّقرر االتحاد الدولي لكرة القدم استخدام كرة واحدة رسمية
ً
بمعايير محددة بدءا من بطولة كأس العالم  ،1934ومنذ 1970
تقوم شركة أديداس بتقديم كرة جديدة.

المكسيك  - 1970تيلستار

إسبانيا  - 1982تانغو إسبانيا
ً

نظرا لنجاح تانغو الباهر ،وبيعها بأعداد هائلة ،لتصبح الكرة
ً
األشهر في العالم ،لم تعبث أديداس كثيرا بكرة إسبانيا  ،1982حيث
ّقدمت كرة تانغو إسبانيا.
على غرار سابقتها ،كانت مطلية بالبولي يوريثان مع تعديالت
على مواصفات مقاومة المياه والمتانة .كانت بها طبقات مطاطية
ّ
ومحسنة ،وكانت آخر كرة جلدية تستخدم في كأس العالم.
جديدة

المكسيك  - 1986أستيكا مكسيكو

أعلنت الشركة األلمانية أول كرة كأس عالم اصطناعية بالكامل،
وليست من جلد طبيعي ،كما هو معتاد ،وأول كرة تتم خياطتها
ُ
باليد ،أطلق عليها اسم أستيكا .وسرعان ما ظهرت جاذبية تلك
الكرة ،في ظل عودتها لشكلها الطبيعي لدى ركلها واختبارها.

إيطاليا  - 1990إتروسكو أونيكو

استلهم االســم والتصميم المعقد من تاريخ إيطاليا القديم
والفنون الجميلة للحضارة االتروسكانية .ثالثة رؤوس أسود ّزينت
الثالثيات .كانت أول كرة بطبقة داخلية من البولي يوريثين السوداء.

أطلقت أديداس الكرة الرسمية األولى من تصنيعها عام
بالمكسيك تحت اســم تيلستار ،في إش ــارة إلــى قمر
1970
ُ
صناعي أميركي أطلق عام .1962
ً
أصبح التصميم مستخدما لتصوير كرة القدم في وسائط
مختلفة .تــألـفــت مــن  32قطعة جـلــديــة باللونين األبـيــض
واألسود ،ما جعلها األكثر دائرية في عهدها.

فرنسا  - 1998تريكولور

كانت كــرة تيلستار مذهلة ،لدرجة أنها استخدمت مع
بعض التعديالت الطفيفة ،في نسخة  1974بألمانيا الغربية.
تمت تسميتها «تيلستار دورالسـ ــت» ،للتنويه إلــى غالف
دورالست بمادة بولي يوريثان ،الذي تم تطعيم الكرة به منذ
عام  1970لحماية جلدها وضمان مقاومتها للمياه.

كوريا الجنوبية واليابان  - 2002فيفيرنوفا

ألمانيا الغربية  - 1974تيلستار دورالست

األرجنتين  - 1978تانغو

كانت كرة «تانغو» ،المنسوبة للرقصة الشهيرة باألرجنتين،
قمة في اإلبداع ،مما َّ
مهد الطريق نحو كرات أفضل في نهائيات
َّ
كأس العالم الالحقة .تكونت من عشرين قطعة سداسية.

الواليات المتحدة  :1994كويسترا

القت هذه الكرة شعبية ،واسمها مشتق من كلمة قديمة تعني
«البحث عن النجوم»َّ .
تميز تصميمها بوحي من السفر عبر الفضاء.

هي أول كرة متعددة األلوان في بطولة كأس العالم .استخدمت
ً
األلــوان الثالثة (أحمر وأبيض وأزرق) ،تماشيا مع علم فرنسا،
والديك هو رمز تقليدي.
تم تطوير طبقة الرغوة الخارجية المضافة في عام  1994بشكل
أكبر ،لتجعل الكرة أكثر سرعة ونعومة.
َّ
ً
تخلت الشركة األلمانية تماما عن نموذج تانغو ،لتقدم كرة
بيضاء بسيطة مــع أنـمــاط مثلثة بــاأللــوان الـخـضــراء ،الذهبية
والحمراء ،منسجمة مع الثقافة اآلسيوية.
َّ
تكونت من  11طبقة بسماكة  3ملم ،بما في ذلك طبقة رغوية
خاصة فيها بالون مملوء بالغاز.

ألمانيا  - 2006تيمغايستكان

أك ـبــر ت ـطــور مـلـحــوظ عـلــى ك ــرة نـسـخــة  2006قـلــة ظـهــور
الشقوق بين أقسام الكرة الـ 14المنحنية ،والتي يعني اسمها
«روح الفريق» .تم تصميمها من قبل فريقي أديــداس ومولتن
وصنعتها أديداس.

جنوب إفريقيا  - 2010جابوالني

ً
ً
أثارت الكرة التي تعني «االحتفال» بلغة ايسيزولو جدال كبيرا
في مونديال جنوب إفريقيا  ،2010ألنها ُصنعت «من أجل تعقيد
مهمة الحراس» ،وفق ما اعتبر حينها حارس تشيلي كالوديو
برافو .كانت الكرة غير متوقعة المسار مصنوعة من ثماني قطع
مصبوبة ،ولها سطح ُمحكم َّ
مصمم لتحسين االنسيابية الهوائية.

البرازيل  - 2014برازوكا

بعد خيبة جابوالني ،استعادت برازوكا الثقة ،وهي أول كرة في
تاريخ البطولة تتم تسميتها من ِقبل الجمهور .رمزت إلى الفخر
الوطني ونمط الحياة البرازيلية .مثلت بتصميمها من ست قطع
مماثلة األساور الملونة التقليدية الجالبة للحظ .

روسيا  - 2018تيلستار 18

ُ
اعتمد اللون األبيض للكرة مع لوحات مستطيلة باللونين
َّ
األسـ ــود وال ــرم ــادي .ألول م ــرة تـكــونــت ال ـكــرة مـ ــزودة بشريحة
ُ
للتواصل قريب المدى .بعد دور المجموعات ،كشف عن نظام
ألوان جديد في المباريات الـ  16المتبقية وكرة باسم «تيلستار
ميشتا» ،وهي تعني في الروسية الحلم والطموح.

قطر « - 2022الرحلة»

تتسم «الرحلة» بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي
ُ
كرة أخرى ،وفق «فيفا» .لقبت بالرحلة ،ألنها مستوحاة من ثقافة
وعمارة وقــوارب قطر ،إضافة لعلمها الوطني ،وتمثل األلــوان
القاتمة والنابضة بالحياة على الخلفية اللؤلؤية البلد المضيف
واالنتشار المستمر للعبة.
ُ
ُ
ً
تعد «الرحلة» أول كرة في المونديال تصنع حصريا من األحبار
والمواد الالصقة القائمة على الماء .توفر النواة السرعة والدقة
واتساق الحركة والثبات في الهواء ،إضافة لدقة االرت ــداد .أما
َّ
ومكون من  20قطعة.
السطح فيتألف من جلد اصطناعي ُمحكم،

البرتغاليون يدافعون
عن كريستيانو رونالدو

إنريكي يخشى على فاتي
طلب مدرب منتخب إسبانيا ،لويس إنريكي ،من
الصحافة التوقف عن معاملة أنسو فاتي «كالعب
تغلب على اإلصــابــات» ،وأكــد أنــه يجب إبـعــاد هذه
الفكرة «عن رأس» الالعب ،الذي يراه «أفضل بكثير»
من الناحية النفسية ،وفي وضع يمكنه من العودة
إلــى ما كــان عليه بــأول مشاركة له في بطولة كأس
العالم.
ً
وق ــال إنــري ـكــي« :س ــأك ــون مـمـتـنــا إذا تــوقـفـتــم عن
اإلشـ ــارة إل ــى أنـســو كــاعــب تغلب عـلــى اإلصــابــات،
الجميع يتغلب عليها ،والكل يعرف ما مر به ،أخرجوا
هذه الفكرة من رأسه اآلن .لقد رأيته أفضل بكثير مما
كان عليه في يونيو الماضي».

جانب من تدريبات المنتخب اإلسباني

وتابع« :أتمنى أن يلعب  90دقيقة .هذا كل شيء،
إن ــه الع ــب مـثــل اآلخ ــري ــن ،سيتعرض لــإصــابــة مــرة
أخرى مثل كل الالعبين المحترفين .يصاب ويتعافى.
عليه أن يستعيد مستواه».
وفيما يخص مــركــز رأس الـحــربــة ،قــال الـمــدرب:
«لن يغير المنتخب الوطني طريقة لعبه .تعتقدون
أن رأس الحربة الوحيد هو موراتا ،وهو كذلك ،لكن
مع كل العب يمكن أن تظهر أشياء مختلفة ،ولهذا
السبب هم مميزون .لن يكون هناك تغيير في النظام
أو في طريقة اللعب ،سيكون من العبث القيام بأشياء
مختلفة».
وأض ــاف« :أخـتــار الالعبين الــذيــن يـبــدون أفضل

ً
بالنسبة لي في فهم فكرتي ،ليس وفقا للفريق الذي
يلعبون معه ،أو إذا أحببتهم أم ال .هــذا هو هدفي
كمدرب».
ً
وكان إنريكي متحمسا قبل خوض أول مونديال له
ً
كمدرب ،حيث لم يضع سقفا لفريقه في البطولة التي
تنطلق بعد أيام قليلة.
وقــال لــويــس« :عندما تبدأ بطولة كــأس العالم ،ال
أحد يجرؤ على استبعاد منتخب .من الجيد أن ترى
مستوى القارات المختلفة ينعكس في منتخباتهم.
بــأوروبــا ،الـمـســاواة هــي المهيمنة ،ويمكن أن تكون
ً
ان ـع ـك ــاس ــا ل ـم ــا ي ـم ـكــن أن ي ـح ــدث ف ــي كـ ــأس ال ـع ــال ــم.
المنتخبات العربية تستطيع أن تفعل أشياء عظيمة».

مونديال جنوب إفريقيا 2010

دافع العبون دوليون سابقون
بــالـمـنـتـخــب ال ـبــرت ـغــالــي ،أمــس
األول ،عن كريستيانو رونالدو،
وأكدوا أنه ُ
«سيسكت منتقديه»
خالل مونديال قطر .2022
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال العـ ـ ـ ـ ــب ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس
وب ـ ــورت ـ ــو ومـ ــونـ ــاكـ ــو ال ـس ــاب ــق
روي ب ـ ـ ـ ــاروس ،خ ـ ــال فــاعـلـيــة
لـ ـش ــرك ــة مـ ــراه ـ ـنـ ــات ري ــاضـ ـي ــة،
إن ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو سـ ـي ــرد عـلــى
االنتقادات.
وأكد أنه ُ
«سيسكت االنتقادات
ً
أكثر ،وسيسجل أهدافا ،ألن هذا
هو أفضل ما يعرف فعله».
وذك ـ ــر ال ــاع ــب ب ـي ـتــو ،ال ــذي
ً
لـعــب ســاب ـقــا م ــع رون ــال ــدو في
سـبــورتـنــغ لـشـبــونــة ف ــي نفس
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث« :أعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــد أنـ ـ ـ ــه ع ـلــى
البرتغاليين دعمه .ال يجب أن
تكون ذاكرتنا قصيرة».
وأك ـ ـ ــد أب ـ ــل خ ــاف ـي ـي ــر ،الع ــب
لـيـفــربــول ال ـســابــق ،أن الــوضــع
بـيــن كريستيانو ومانشستر
يونايتد لن يؤثر على المنتخب.
واق ـ ـتـ ــرب كــري ـس ـت ـيــانــو (37
ً
ع ـ ــام ـ ــا) مـ ــن مـ ـ ـغ ـ ــادرة ص ـفــوف
مانشستر خالل فترة االنتقاالت
الشتوية ،بعد مهاجمته للنادي
ولـلـمــدرب إري ــك تين ه ــاغ ،قبل
انـطــاق مـشــوار منتخب بــاده

روي باروس

ف ــي م ــون ــدي ــال ق ـط ــر ،وت ــم ربــط
ً
اسمه أخيرا بالعديد من األندية
ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ،مـنـهــا سـبــورتـنــغ
ل ـش ـب ــون ــة ،ال ـ ـ ــذي اس ـت ـه ــل فـيــه
مشواره كالعب.
وفـ ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة أج ـ ــراه ـ ــا مــع
اإلن ـك ـل ـيــزي بـيــرس
الـصـحــافــي ُ
مـ ـ ـ ــورغـ ـ ـ ــان ،ونـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرت األحـ ـ ـ ــد،
أثـ ــار رون ــال ــدو ،الـ ــذي يـخــوض
حقبته الثانية مع «الشياطين
ً
ً
الـحـمــر» ،ج ــدال واس ـعــا ،بسبب
تـ ـص ــريـ ـح ــات ــه ،حـ ـي ــث أك ـ ـ ــد أن
«م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد ح ــاول
إجباره على الرحيل»( .إفي)

تيكي تاكا واألخطبوط بول
بأدائها السلس المبني على
التمريرات القصيرة «تيكي تاكا»،
أحرزت إسبانيا مونديال 2010
للمرة األولى ،بعد نسخة إفريقية
أولى فريدة بأنغامها وصاخبة
بتشجيعها.
وبعد فكها أسر نظام الفصل
ال ـع ـن ـص ــري ف ــي  ،1991تـفــوقــت
ج ـن ــوب إفــري ـق ـيــا ع ـلــى ال ـم ـغــرب
( ،)10-14واستضافت النهائيات
في  10مالعب.
وانـضــم األخـطـبــوط ب ــول ،من
مقر إقامته في أوبــرهــاوزن ،إلى

ابـ ـتـ ـك ــارات الـ ـم ــون ــدي ــال ،فـتــوقــع
نتائج ألمانيا السبع ،إسبانيا
ف ــي الـنـهــائــي و 12م ــن أص ــل 14
مباراة.
وش ـه ــدت الـبـطــولــة مـفــاجــآت،
فأقصيت إيطاليا حاملة اللقب
وفــرنـســا بطلة  1998مــن ال ــدور
األول ،وبلغ  6منتخبات أوروبية
ف ـق ــط م ــن أ ص ـ ــل  13دور ال،16
لكن إسبانيا وهولندا أفلتا من
الكماشة.
وأصبحت جنوب إفريقيا أول
مضيف يفشل في تخطي الدور

األول ،وتـ ــوج مـنـتـخــب أوروبـ ــي
خـ ـ ــارج ال ـ ـقـ ــارة الـ ـعـ ـج ــوز ل ـل ـمــرة
األولى ،فيما كان معدل األهداف
( )2.27األدنى منذ .1990
وبـ ـلـ ـمـ ـس ــة يـ ـ ــد فـ ــاض ـ ـحـ ــة مــن
ت ـي ـيــري ه ـنــري ط ــاردت ــه بـتـعـ ّـمــد
ال ـغــش ،تــأهـلــت فــرنـســا وع ـ ّـوض
فيفا على ايرلندا بخمسة ماليين
دوالر.
لـ ـك ــن و صـ ـيـ ـف ــة  2006ل ـع ـبــت
بأجواء مسمومة ،تمرد ومشكالت
ب ـيــن الــاع ـب ـيــن ،وق ـب ــل ال ـم ـبــاراة
الثالثة ضد جنوب إفريقيا ()2-1
وقــع شـجــار بين الـقــائــد الجديد
بــاتــريــس إي ـفــرا وم ــدرب اللياقة،
فانسحب الالعبون إلى الحافلة
وقرأ دومينيك بيانا غاضبا من
الالعبين الذين لطخوا مشاركة
الديوك.

ظلم يمهد للفيديو

األخطبوط بول

وكــانــت إنـكـلـتــرا مـتــأخــرة 2-1
أم ــام ألـمــانـيــا فــي ثـمــن الـنـهــائــي،
عـ ـن ــدم ــا أطـ ـل ــق فـ ــرانـ ــك المـ ـب ــارد
ت ـ ـسـ ــديـ ــدة ب ـ ـع ـ ـيـ ــدة ارتـ ـ ـ ـ ـ ــدت مــن
ال ـع ــارض ــة ع ـلــى ب ـعــد م ـتــر داخ ــل
ال ـمــرمــى ف ــي بـلــومـفــونـتـيــن ،لكن

جانب من تتويج المنتخب اإلسباني
الـحـكــم األوروغ ــوي ــان ــي خــورخــي
الريوندا رفض احتساب الهدف،
ف ـخ ـســرت إن ـك ـل ـتــرا  ،4-1وكــانــت
هــذه الواقعة مــن أسـبــاب اعتماد
ً
تكنولوجيا خــط الـمــرمــى الحقا
وح ـك ــم ال ـف ـيــديــو ال ـم ـســاعــد «فــي
ايه آر».
وأضــافــت ألـمــانـيــا األرجنتين
ومــدرب ـهــا ديـيـغــو م ــارادون ــا إلــى
قائمة ضحاياها  - 4صفر في ربع
النهائيّ ،
فودع ميسي ( 23عاما)،
البطولة دون تسجيل أي هدف.
وتوقف مشوار «دي مانشافت»
ف ـ ــي نـ ـص ــف الـ ـنـ ـه ــائ ــي عـ ـل ــى يــد
إسبانيا برأسية بويول ،ولم تكن

حال البرازيل أفضل ،فخرج كاكا
ورفاقه من ربع النهائي على يد
هولندا (.)2-1
وكــانــت غــانــا ق ــاب قــوسـيــن أو
أدنــى من أن تصبح أول منتخب
إف ــري ـق ــي ي ـب ـلــغ ن ـص ــف ال ـن ـهــائــي
لــوال خسارتها الغريبة بركالت
الـ ـت ــرجـ ـي ــح أمـ ـ ـ ــام األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي،
وح ـص ـل ــت ع ـل ــى رك ـل ــة ج ـ ــزاء فــي
ال ــوق ــت ب ــدل ال ـضــائــع م ــن الــوقــت
اإلضـ ـ ــافـ ـ ــي ،بـ ـع ــد ت ـع ـم ــد ل ــوي ــس
ســواريــس إبـعــاد الـكــرة بـيــده من
ب ــاب ال ـم ــرم ــى ،ب ـيــد أن اس ــام ــواه
ج ـي ــان ،بـطــل ثـمــن الـنـهــائــي ضد
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ( 1-2بـعــد

الـ ـتـ ـم ــدي ــد) ،ارتـ ـ ـ ــدت ق ـن ـب ـل ـتــه مــن
العارضة.

غزوة إسبانيا
ولم تكن إسبانيا بلغت النهائي
في تاريخها ،واستهلت مشوارها
ب ـخ ـســارة أمـ ــام ســوي ـســرا بـهــدف،
ثــم أطلقت انتفاضة محققة ستة
ً
انتصارات تواليا على هندوراس
( )0-2وتـشـيـلــي ( ،)1-2ثــم بهدف
على كل من البرتغال والباراغواي
وألمانيا وهولندا ،مربكة خصومها
بأسلوب تيكي تاكا المرتكز على
االستحواذ والتمريرات السريعة.

وأصبحت إسبانيا بين 2007
و 2010األقــوى في العالم مع 55
ً
مباراة حققت فيها  50فوزا مقابل
خسارتين فقط.
نهائي خشن بحرارة منخفضة
( )14شهد توزيع  14بطاقة صفراء،
بينها  9لهولنديين حاولوا تشتيت
تركيز الخصم.
وب ـعــد ط ــرد ال ـهــول ـنــدي جوني
هــاي ـت ـي ـن ـغــا ( ،)109وصـ ـل ــت ك ــرة
فابريغاس إلــى إنييستا أسكنها
الـشـبــاك قـبــل  4دقــائــق مــن ركــات
الترجيح ،ومن ثم لقب أول إلسبانيا
وخسارة ثالثة لهولندا بالنهائي
(أ ف ب)
بعد  ٧٤و.٧٨

«ختم الجوازات» يلغي «ودية»
كوستاريكا والعراق

المنتخب الكوستاريكي في استاد الشباب
أعلن االتحاد الكوستاريكي
ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم إلـ ـ ـغ ـ ــاء م ـ ـبـ ــاراة
استعدادية ودية لكأس العالم
 2022ك ـ ــا ن ـ ــت م ـ ـ ـقـ ـ ــررة أ مـ ــس
فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ضـ ــد ال ـم ـن ـت ـخــب
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــف ،ل ـ ـ ــرف ـ ـ ــض خـ ـت ــم
«جوازات السفر».
وقـ ــالـ ــت ال ـم ـت ـح ــدث ــة بــاســم
االتـحــاد الكوستاريكي جينا
إس ـ ـكـ ــوبـ ــار م ـ ــن ح ــافـ ـل ــة ع ـلــى
الحدود بين البلدين (الكويت

والعراق) «لم يتم احترام اتفاق
عدم ختم جوازات السفر ،ولهذا
السبب تقرر عدم دخول العراق
وإلغاء المباراة».
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،أك ـ ــد م ـصــدر
حـ ـك ــوم ــي ع ـ ــراق ـ ــي أن ط ــائ ــرة
خــاصــة تـقــل مـحــافــظ البصرة
ورئيس االتحاد العراقي لكرة
القدم توجهت الى الكويت لنقل
منتخب كوستاريكا لخوض
المباراة.

بوفون سعيد بتطور
مركز حراسة
المرمى
ّ
بالتطور
أبدى الحارس اإليطالي األسطوري ،جانلويجي بوفون ،سعادته
الذي تحقق في دور حراس المرمى الذي يقومون بـ «المزيد من األشياء اليوم»،
لكنه ّ
يشدد على أن «األساسي يبقى» ،وهو الدفاع عن عرين فرقهم.
وفي مقابلة مع وكالة «فرانس بــرس» قبيل انطالق مونديال قطر األحد
ً
بغياب منتخب بالده الذي فشل في التأهل للنهائيات للمرة الثانية تواليا،
أبدى حامل الرقم القياسي بعدد المباريات مع أبطال العالم أربع مرات (176
مباراة) أسفه لتجاهل حراس المرمى في السباق على جائزة الكرة الذهبية،
كما حصل مع نظيره البلجيكي تيبو كورتوا هذا الموسم.
بعد تتويجك بمونديال  ،2006أخبرنا إلى أي درجة يمكن للفوز بكأس
العالم أن يغير حياة العب؟
 إنها بطولة إذ كانت نتائجك فيها أقل من المتوقع منك ،فستجد نفسكً
مع الشعور بأنك محاصر من الجميع .لكن إذا ذهبت بعيدا ،كما حصل معنا
عام  ،2006فستجد نفسك في حالة نشوة تدوم ألشهر .إنه شعور مذهل.
ّ
التطور مع ازدياد
منذ بدايتك عام  ،1995يواصل دور حراس المرمى في
اللعب بالقدمين .كيف ترى هذا التطور؟
ً
ّ
التطور على تحسين كرة القدم ،اللعب والوتيرة ،لكن أيضا
 ساعد هذاالحراس .بات الحارس اليوم يعرف كيفية القيام بالمزيد من األشياء ومن
الجيد أن نراه يعيش المباراة مع الفريق بأكمله .لكن كما هي الحال في كل
شيء ،ال يجب المبالغة .من المهم أن يتمتع الحارس بقدرة التعامل مع الكرة
بقدميه والقيام بتمريرات جيدة. ،لكن الشيء األساسي يبقى أن يعرف كيف
ً
يقوم بالتصديات! حارس المرمى الذي يقوم بالتصديات أوال ،هو يقوم بعمله
األساسي :جعل الفريق يشعر باألمان.
ً
هل تعتقد أنك شخصيا قدمت أي شيء الى هذا المركز؟
 أعتقد أني برزت واستحققت مكاني في تاريخ هذا المركز .لكن ما قدمته؟ال أعرف .ما هو جيد أني بدأت عام  1995ومازلت ألعب رغم أن كرة القدم في
تطور دائم .هذا يعني أنني تمكنت من التكيف.
ّ
تحد أخير :من تراه يفوز بكأس العالم؟
ً
 أرى أن األرجنتين والبرازيل هما فريقان قويان جدا .على الصعيد الفردي،تبدو فرنسا بالنسبة لي الدولة األوروبية الوحيدة التي يمكنها المنافسة،
لكن كفريق ال أدري ...فرنسا ،مثل إيطاليا الى حد ما ،تتعرض للهزائم في
بعض األحيان ،وال تحصل على النتائج التي يمكن أن تحققها .وربما بلجيكا
ً
(كمرشحة للمنافسة على اللقب) ،ألني أحب كورتوا كثيرا.

ونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة االن ـ ـ ـبـ ـ ــاء
العراقية الحكومية عن مصدر
حكومي لــم تفصح عــن اسمه
«تــم تخصيص طائرة خاصة
لنقل وفد منتخب كوستاريكا
من الكويت الى البصرة إلجراء
مباراة ودية كان متفقا عليها
ال ـخ ـم ـيــس (أم ـ ـ ــس) ف ــي مـلـعــب
البصرة الدولي».
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر أن
«مـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ الـ ـ ـبـ ـ ـص ـ ــرة اسـ ـع ــد

ال ـع ـي ــدان ــي ورئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
ال ـع ــراق ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم عــدنــان
درجـ ـ ــال تــوج ـهــا الـ ــى الـكــويــت
الصـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب
ال ـ ـكـ ــوس ـ ـتـ ــاري ـ ـكـ ــي ب ــالـ ـط ــائ ــرة
الخاصة الى البصرة».
وق ـ ـبـ ــل دخ ـ ــول ـ ــه االراض ـ ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـ ـب ـ ــر الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود
ال ـك ــوي ـت ـي ــة مـ ـس ــاء االربـ ـ ـع ـ ــاء،
طــال ـبــت ال ـس ـل ـطــات ال ـعــراق ـيــة
بختم ج ــوازات اعـضــاء الوفد

ال ـ ـ ـكـ ـ ــوس ـ ـ ـتـ ـ ــاري ـ ـ ـكـ ـ ــي ،فـ ــرفـ ــض
مسؤولوه ذلك االجراء ،بحجة
وجـ ـ ـ ـ ــود ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق مـ ـسـ ـب ــق مــع
الـجــانــب الـعــراقــي بخصوص
دخــول ـهــم االراض ـ ــي الـعــراقـيــة
ً
بــرا من دون اللجوء الى ختم
الجوازات.
ولم يشهد االجتماع جديدا،
ل ـي ـتــم الـ ـغ ــاء الـ ـمـ ـب ــاراة بشكل
رسمي ،حيث كــان من المقرر
إقامتها في الـ  9:00من مساء

مشترون يتفاوضون على شراء كرة «يد الرب»
يتفاوض مشترون محتملون على شــراء الكرة
التاريخية التي سجل بها دييغو مــارادونــا هدف
«يد الرب» ،في مباراة ربع نهائي مونديال المكسيك
 1986بـيــن األرجـنـتـيــن وإنـكـلـتــرا ،بـعــدمــا لــم تصل
العروض إلى الحد األدنى في مزاد في بريطانيا.
وأشارت دار مزادات غراهام بود ،في تصريحات
لـ«إفي» ،إلى أن العروض المتلقاة كانت أقل من السعر
األول ــي الـبــالــغ  2.5مـلـيــون استرليني ( 2.9مليون
ي ــورو) ،ولـكــن الـكــرة جــذبــت اهتمام «ع ــدة مشترين
محتملين».

وقال متحدث باسم الدار« :نحن نتفاوض حاليا
بين البائع وأطراف مهتمة بالتوصل التفاق».
البريطانية أن أعلى
وأعلنت دار بريس أسوسيشن
َ
عرض تم تقديمه في المزاد كان مليوني استرليني
( 2.3مليون يورو).
وكانت الكرة التي بحوزة علي بن ناصر ،الذي
أدار تلك المباراة تحكيميا ،قد تم استخدامها خالل
الـ  90دقيقة للمباراة التي فازت بها األرجنتين 1-2
بهدفين لمارادونا ،أحدهما بيده.
(إفي)

أنتوني
من «الوالدة
في الجحيم»
إلى تمثيل
البرازيل
نيمار وأنتوني خالل مباراة سابقة للمنتخب البرازيلي

خرج الجناح البرازيلي أنتوني
قبل مشاركته مــع منتخب بــاده
ف ــي مــونــديــال قـطــر الـ ــذي ينطلق
األح ــد ،ليتحدث عــن «الـ ــوالدة في
الجحيم» ،قبل أن تنتشله كرة القدم
من واقعه المرعب.
وقال العب ساو باولو السابق
ال ـ ــذي ان ـت ـقــل ال ـص ـيــف الـمـنـصــرم
ً
الــى «يونايتد» قــادمــا مــن أياكس
الهولندي مقابل  95مليون يورو:
«لـ ـق ــد ول ـ ـ ــدت فـ ــي ال ـج ـح ـي ــم .ه ــذه
ليست مزحة .بالنسبة ألصدقائي
األوروبيين الذين يجهلون األمر،
ّ
ف ــإن األحـيــاء الفقيرة الـتــي نشأت
فيها فــي س ــاو بــاولــو تسمى في
الــواقــع (إنفرنينيو) ،أي الجحيم
الصغيرة».
وتابع «إنه مكان سيئ السمعة.
على بعد  15خطوة من الباب
ً
األم ــام ــي ،ك ــان هـنــاك دائـمــا
ت ـجــار م ـخ ــدرات يـقــومــون
ب ــأعـ ـم ــالـ ـه ــم ،ويـ ـ ـم ـ ــررون
األش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاء م ـ ـ ــن ي ـ ـ ــد الـ ــى
أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى .كـ ـ ــانـ ـ ــت هـ ـن ــاك
رائحة على الدوام خارج
نافذة بيتنا».
وكشف« :في الواقع،
إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ذكـ ـ ــريـ ـ ــاتـ ـ ــي
األولى هي أن والدي

حصة تدريبية أولى للمنتخب السعودي في قطر

العبو المنتخب السعودي خالل التدريب األول في قطر

أمس ،بدال من الموعد السابق
(.)5:00
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
ال ـ ـكـ ــوس ـ ـتـ ــاري ـ ـكـ ــي رودول ـ ـ ـفـ ـ ــو
ف ـي ــال ــوب ــوس أكـ ــد أنـ ــه رفــض
دخـ ـ ــول االراض ـ ـ ـ ــي ال ـع ــراق ـي ــة،
لـ ـع ــدم االل ـ ـتـ ــزام ب ــات ـف ــاق ع ــدم
خ ـت ــم ج ـ ـ ـ ــوازات س ـف ــر ال ــوف ــد،
مشددا على أن الختم سيؤثر
فيما بعد على المنتخب في
الرحالت المقبلة.

وأض ـ ـ ــاف ف ـي ــال ــوب ــوس فــي
تـ ـص ــري ــح« :م ــأتـ ـن ــا ال ـش ـك ــوك
وانعدام األمن وانعدام الثقة»،
موضحا أن الالعبين رفضوا
عبور الحدود ،والمدرب أبلغه
بعدم رغبته في إقامة المباراة.
(أ ف ب)

أجرى المنتخب السعودي لكرة القدم
الخميس اول تدريباته في منتجع شاطئ
سـيـلـيــن ( 57كـلــم ج ـنــوب ال ــدوح ــة) ،بعد
اق ــل مــن  24ســاعــة مــن وصــولــه إل ــى قطر
للمشاركة في مونديال .2022
وكــان المنتخب السعودي خاض آخر
ت ـجــاربــه االس ـت ـع ــدادي ــة ل ـل ـحــدث ال ـكــروي
الــذي يقام للمرة األولــى في دولــة عربية،
بــالـخـســارة أم ــام كــروات ـيــا وصـيـفــة بطلة
العالم في النسخة األخيرة في روسيا قبل
اربع سنوات ،بنتيجة صفر -1في الرياض.
وتـ ــابـ ــع الـ ـت ــدريـ ـب ــات رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
السعودي ياسر المسحل الذي اعتبر في
تصريحات تلفزيونية ان اختيار منتجع
على شاطئ سيلين جاء «بسبب الهدوء
الذي يتمتع به المكان بعيدا عن صخب
المدينة ،باإلضافة الــى النوعية العالية
ألرضية ملعب التدريب في هذا المقر».

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في
مجموعة قوية تضم منتخب األرجنتين
احد ابرز المرشحين إلحراز اللقب بقيادة
ن ـج ـمــه ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـســي وب ــولـ ـن ــدا ال ـتــي
يقودها احــد افضل الهدافين العالميين
بشخص روبرت ليفاندوفسكي ،إلى جانب
المكسيك.
ويـفـتـتــح منتخب «ال ـص ـقــور الـخـضــر»
مـبــاريــاتــه بـمــواجـهــة الـعـمــاق األمـيــركــي
الجنوبي في  22الـجــاري ،ثم بولندا في
 ،26وينهي مباريات الدور األول بمواجهة
المكسيك في  30منه.
وخ ــاض ــت ال ـس ـعــوديــة  16مـ ـب ــاراة في
النهائيات ،فـفــازت فــي  3مـبــاريــات (ضد
الـمـغــرب وبلجيكا  1994ومـصــر )2018
مقابل تعادلين و 11هزيمة.
(أ ف ب)

مارادونا لحظة تسجيل هدفه في مرمى انكلترا

كان ينهض من األريكة يوم األحد
كي يصرخ على الرجال ويطالبهم
ً
بـ ــاالب ـ ـت ـ ـعـ ــاد ع ـ ــن ال ـ ـم ـ ـنـ ــزل ق ـل ـي ــا
ويتركوننا بسالم ،ألن أطفاله في
الداخل يحاولون مشاهدة مباراة
كرة قدم».

ً
في إحدى المرات بحثا عن شخص
مـ ـ ــا ودخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوا وه ـ ـ ــم يـ ـص ــرخ ــون.
ً
بــالـتــأكـيــد أنـهــم لــم ي ـجــدوا شيئا،
لـكــن عـنــدمــا ت ـكــون صـغـيــر الـســن،
ف ـل ـح ـظــات م ــن ه ـ ــذا الـ ـن ــوع ت ـتــرك
ً
فيك أثرا».

«حياتنا اليومية واألسلحة»

فرصة إظهار العبقرية

ً
وصعد ابن الـ  22عاما بسرعة
الضوء الى النجومية في غضون
م ــوس ـم ـي ــن ،ب ـع ــد ان ـض ـم ــام ــه ال ــى
أيــاكــس عــام  2020فــي صفقة ل ـ 5
أعــوام تصل قيمتها بالجمل الى
ن ـحــو  22م ـل ـيــون دوالر ،ق ـبــل أن
يلحق بـمــدربــه إري ــك تــن هــاغ الى
يونايتد هذا الموسم.
ً
وخالفا لمشواره الكروي الالفت
بسرعة صعوده الى النجومية ،لم
تكن طفولة أنتوني بهذه السالسة
ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق ،وفـ ــق م ــا أدل ـ ــى به
بشأن حياته في شوارع أوساسكو
بضواحي ساو باولو ،حيث «كنا
م ـع ـت ــادي ــن ع ـل ــى رؤي ـ ــة األس ـل ـح ــة،
لدرجة أنها لم تعد تخيفنا .كانت
مجرد جزء من الحياة اليومية».
وأردف « :خـ ــو ف ـ ـنـ ــا مـ ـ ــن قـ ـي ــام
الشرطة بقرع بابنا كان أكبر (من
األسلحة) .قاموا بمداهمة منزلنا

وسيكون أنتوني في مونديال
قطر أمــام فرصة إظهار العبقرية
ّ
الـتــي تعلمها مــن ه ــؤالء النجوم
الكبار ،وذلــك بعدما حجز مقعده
ف ــي تـشـكـيـلــة غ ــاب عـنـهــا مـهــاجــم
لـ ـيـ ـف ــرب ــول اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي روبـ ــرتـ ــو
فيرمينو.
وبقيادة نيمار ووجــود نجمي
ريال مدريد اإلسباني فينيسيوس
جونيور ورودري ـغ ــو ،إضــافــة الى
ً
أنتوني ضمن فريق يضم  16العبا
لم يسبق لهم المشاركة في العرس
الكروي العالمي وثالثة مدافعين
م ــن «ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس» اإليـ ـط ــال ــي هــم
بريمر ودانيلو وأليكس ساندرو،
ت ـ ـبـ ــدأ الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل م ـ ـشـ ــوارهـ ــا فــي
المونديال القطري في  24الجاري
ض ــد ص ــربـ ـي ــا ،ض ـم ــن م ـنــاف ـســات
الـمـجـمــوعــة الـســابـعــة ال ـتــي تضم
سويسرا والكاميرون.

كندا تهزم اليابان بركلة
جزاء في اللحظات األخيرة
ّ
ً
حــقــق المنتخب الكندي فــوزا
ً
م ـ ـتـ ــأخـ ــرا عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ن ـظ ـيــره
الـيــابــانــي  1 - 2بــركـلــة ج ــزاء في
الوقت بدل الضائع من المباراة
ال ــودي ــة األخـ ـي ــرة لـلـطــرفـيــن قبل
انطالق مونديال قطر  ،2022التي
أقيمت في دبي.
ّ
وسجل لوكاس كافاليني هدف
الفوز من ركلة جــزاء في الدقيقة
الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وتـعــود كندا الــى كــأس العالم
للمرة األولى منذ ً 36
عاما ،وهي
سـتـلـعــب ف ــي مـجـمــوعــة ســادســة
ت ـض ـ ّـم ال ـي ـهــا بـلـجـيـكــا وال ـم ـغــرب
وكـ ــروات ـ ـيـ ــا .وت ـس ـت ـهــل مـ ـش ــواره
بمواجهة بلجيكا في  23الجاري.

وافتتحت اليابان التسجيل في
الدقيقة التاسعة عن طريق يوكي
ّ
سوما ( ،)9لكن المنتخب الكندي
عادل النتيجة بعد  12دقيقة عبر
ستيفن فيتوريا (.)21
ووقعت اليابان في مشاركتها
الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــون ـ ــدي ـ ــال ف ــي
المجموعة الخامسة الــى جانب
المانيا وإسبانيا وكوستاريكا
وت ـ ـ ـف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــح مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــواره ـ ـ ـ ــا ض ــد
المانشافت في  23الجاري.
(أ ف ب)
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رياضة

ً

ُ
ألمانيا تهزم عمان وديا
بهدف دولي أول لفولكروغ

ً ً
حقق منتخب ألمانيا فوزا باهتا
(-1صفر) على مضيفه منتخب
سلطنة عمان ،األربعاء ،في
مباراة ودية جرت بينهما.

فــاز منتخب ألمانيا على مضيفه ُ
العماني
 - 1صفر ،األربعاء ،في استاد مجمع السلطان
قابوس الرياضي بمسقط ،في المحطة األخيرة لـ
«دي مانشافت» قبل خوض نهائيات كأس العالم
لكرة القدم  2022في قطر التي تنطلق األحد.
وتدين ألمانيا بفوزها المتأخر إلى البديل
نيكالس فولكروغ ،مهاجم فيردر بريمن ،الذي
سـجــل ال ـهــدف الــوحـيــد فــي أول م ـب ــاراة دولـيــة
له (.)80
وهذا الفوز الثاني أللمانيا على ُعمان ،بعدما
ً
حسمت أيضا المباراة األولى بينهما  - 2صفر
في  1998على نفس الملعب.
ورغم سيطرة ألمانيا الميدانية ،لم تترجم
فــرصـهــا إلــى أه ــداف ،بـعــد تــألــق الفــت لـحــارس
أصحاب األرض إبراهيم المخيني.
وبدأ المخيني عرضه عندما أبعد ببراعة
تـســد يــدة مهاجم تشلسي اإلنكليزي كاي
هــافــرتــس (َّ ،)16
وردت ع ـمــان عـبــر صــاح
الـيـحـيــائــي ،لـكــن إل ـكــاي غــونــدوغــان تدخل
وأبعد تسديدته إلى ركنية ،قبل
أن تشكل الخطر

على مرمى الحارس مانويل نوير (.)20
وك ــاد واع ــد بــوروسـيــا دورت ـمــونــد يوسوفا
موكوكو يسجل في أول مشاركة دولية له ،لكن
تسديدته القوية إثر عرضية ديفيد راوم أصابت
القائم (.)45
ب ــات مــوكــوكــو ،ال ــذي يحتفل بـعـيــد مـيــاده
ال ــ 18يــوم افتتاح كــأس العالم  2022بين قطر
واإلكوادور في  20الجاري ،أصغر العب ألماني
يتم استدعاؤه للعب في المونديال.
واستمر المخيني في تألقه ،وتصدى لكرة
غوندوغان على دفعتين (.)51

تألق فولكروغ
َّ
وشكل فولكروغ ،الــذي شــارك للمرة األولــى
ً
ً
بقميص ألمانيا ،خـطــرا كبيرا ،بعدما دفــع به
ال ـم ــدرب ه ــان ــزي فـلـيــك مـطـلــع ال ـش ــوط الـثــانــي،
حيث تعامل المخيني مــع تسديدته ببراعة،
وأبعدها إلى ركنية ،لعبت الكرة وسددها ثيلو
كيهرر ،لكن حارس عمان الرائع أبعدها عن خط
المرمى (.)53

وس ـ ـ ـ ـ َّـج ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــروغ ث ـ ـ ــان ـ ـ ــي هـ ـ ــدافـ ـ ــي
«ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا» ه ــذا ال ـمــوســم بــرص ـيــد 10
أه ـ ــداف ،ه ــدف ــه ال ــدول ــي األول ب ـعــدمــا تلقى
تمريرة من هافرتس فشل المخيني هذه المرة
في التعامل معها (.)80
ً
وللمفارقة ،بات فولكروغ ( 29عاما و280
ً
يوما) أكبر العب ميدان يخوض بداياته مع
ً
ً
المنتخب الوطني منذ  20عاما ،وتحديدا منذ
ً
ً
مارتن ماكس ( 33عاما و 253يــومــا) عندما
شارك للمرة األولى مع ألمانيا في  2002ضد
األرجنتين ،وفق موقع أوبتا لإلحصاءات.
وع ــاد فــولـكــروغ للتسجيل بعد  4دقائق
ً
بتمريرة من هافرتس أيضا ،لكن الحكم ألغى
هدفه بداعي التسلل (.)84
وتستهل ألمانيا مبارياتها في نهائيات
ق ـطــر ض ــد ال ـي ــاب ــان ف ــي  23ال ـ ـجـ ــاري ،ضمن
منافسات المجموعة الخامسة ،التي تضم
ً
أيضا إسبانيا وكوستاريكا.

بعثة «المانشافت» تصل للدوحة
وصلت بعثة المنتخب األلماني ،أمس،
ً
إل ـ ــى ال ـ ــدوح ـ ــة ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
مونديال قطر لكرة القدم.
ويفتتح المنتخب األلماني مشواره في كأس
العالم بعد ستة أيام بمواجهة اليابان.
وبـعــد الـسـفــر مــن مـسـقــط إل ــى ال ــدوح ــة عقب
ً
الفوز وديا على المنتخب العماني بهدف دون
رد ،توجهت بعثة المنتخب األلماني ،بقيادة

راض عن األداء
فليك :غير ٍ

أبدى هانزي فليك ،المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم ،عدم
رضاه عن أداء فريقه ،عقب انتصاره الباهت  -1صفر على مضيفه
منتخب سلطنة عـمــان ،فــي الـمـبــاراة الــوديــة التي أقيمت بينهما،
أمس األول.
وق ــال فـلـيــك ،عـقــب ال ـل ـقــاء« ،اخ ـتــرنــا هــذه
المباراة في ُعمان ألننا أردنا التعود على
الظروف المناخية في منطقة الخليج .كل
األمور سارت على ما يرام من هذا الجانب،
لـكـنـنــا ل ــم ن ـكــن ج ـيــديــن ب ـمــا ف ـيــه الـكـفــايــة
بــالـلـقــاء» ،مضيفا« :ف ــي الـنـهــايــة نيكالس
أحرز الهدف الوحيد .لقد استحقه».
(د ب أ)

المدرب هانسي فليك ،إلى مقر إقامتها في أقصى
شمال قطر .ولدى دخول المنتخب األلماني إلى
مقر إقامته فــي منتجع زالل الصحي ،احتشد
العديد من المصورين والمراسلين الصحافيين
لمتابعة وصول بعثة «الماكينات».
وبعد خوض حصة تدريبية حرة اليوم ،يرغب
فليك في انطالق االستعدادات األخيرة لمواجهة
اليابان السبت.

جانب من مواجهة ألمانيا وعمان

برشم :كأس العالم فرصة للتعرف على ثقافتنا
ي ـع ـت ـق ــد الع ـ ـ ــب ألـ ـ ـع ـ ــاب الـ ـق ــوى
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــري وال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــل األولـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــي
الـمـتـخـصــص ف ــي ال ــوث ــب ال ـعــالــي
معتز برشم أن بطولة كأس العالم
لكرة القدم (قطر  ،)2022بمنزلة
منصة مهمة لتوحيد الشعوب.
وي ــرى بــرشــم أن مونديال
قـ ـ ـط ـ ــر فـ ـ ــرصـ ـ ــة ل ــاحـ ـتـ ـف ــال
بــال ـش ـغــف ال ـم ـش ـت ــرك ب ـكــرة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ،وفـ ـ ــرصـ ـ ــة ذه ـب ـي ــة
لـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورات
ال ـم ـغ ـلــوطــة ع ــن الـمـنـطـقــة،
وتعزيز العالقات مع دول
ال ـعــالــم ،مـشـيــرا إل ــى أهمية

اس ـت ـض ــاف ــة األح ـ ـ ـ ــداث ال ــري ــاض ـي ــة
الكبرى ،وتأثيرها اإليجابي على
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،مـ ــن خـ ـ ــال ال ـت ـعــريــف
بثقافة البالد ،مؤكدا أهمية تنظيم
المونديال للمرة األولى في العالم
الـعــربــي وال ـشــرق األوسـ ــط ،وال ــذي
سيكون منبرا للتعريف بالثقافة
ال ـع ــرب ـي ــة ،وف ــرص ــة ل ــاط ــاع على
مختلف الثقافات فــي االحتفالية
الكروية ،التي يترقبها المشجعون
من كل أنحاء العالم.
وأضاف برشم ،في حوار لموقع
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث،
«ال شك في أن استضافة المهرجان

االحتفالية الرائعة في أول نسخة
من البطولة تقام في العالم العربي
والمنطقة ،متابعا« :عندما تأتي
ال ـج ـمــاه ـيــر وت ـش ــاه ــد ال ـم ـبــاريــات
وتشارك في العروض والفعاليات
الترفيهية ستختبر أجواء مذهلة،
وتستمتع باالحتفالية ا لـكــرو يــة،
وحينها سـيــرى الجميع أن كأس
العالم في قطر بطولة متفردة ،وآمل
أن يغتنم الجميع هذه الفرصة وأن
ً
يقضوا أوقاتا ممتعة».

الـكــروي فــي دولــة عربية ومسلمة
يشكل فــرصــة ن ــادرة قــد ال تتكرر،
وأتمنى لجميع المشاركين قضاء
لـحـظــات رائ ـعــة فــي ال ـحــدث األكـثــر
أه ـم ـيــة ع ـلــى ال ـســاحــة الــريــاض ـيــة،
ح ـي ــث ت ـع ــد ال ـب ـط ــول ــة ف ــرص ــة لـهــم
لـ ـلـ ـتـ ـع ــرف ع ـ ـلـ ــى ثـ ـق ــافـ ـتـ ـن ــا وكـ ـ ــرم
الضيافة العربية التي نشتهر بها،
وإلقاء نظرة عن قرب على ثقافات
متنوعة».
ودعــا البطل األولـمـبــي القطري
جميع المشجعين الى االستمتاع
بـ ـ ـم ـ ــون ـ ــدي ـ ــال ق ـ ـطـ ــر م ـ ـ ــع ال ـ ـمـ ــزايـ ــا
الفريدة للحدث العالمي واألجواء

ً
القادري :مطمئن لجاهزية تونس زروري بديال عن حارث المصاب في تشكيلة المغرب
أع ــرب م ــدرب المنتخب التونسي جــال ال ـقــادري عن
ارتياحه لجاهزية الالعبين قبل ضربة البداية لمنافسات
الدور األول لنهائيات كأس العالم  2022في قطر.
وفازت تونس وديا أمام إيران بهدفين دون مقابل ،أمس
األول األربعاء ،قبل خوض منافسات المجموعة الرابعة
للمونديال ،إلى جانب الدنمارك وفرنسا وأستراليا.
وق ــال الـ ـق ــادري ،ف ــي تـصــريـحــات للصفحة الــرسـمـيــة
لــاتـحــاد الـتــونـســي لـكــرة الـقــدم عـلــى شبكة «فـيـسـبــوك»،
«مطمئنون لجاهزية الالعبين فرديا وجماعيا .كانت هناك
عدة أشياء ايجابية والهدف من المباراة هو منح قدر أكبر
من الثقة واالنسجام لالعبين ،وايجاد الحلول في خطي
الهجوم والدفاع» ،متابعا« :حققنا نتيجة ايجابية على
المستوى المعنوي والذهني .المهم أن نكون في أفضل
حاالتنا مع بداية كأس العالم».
وت ـبــدأ تــونــس مـشــوارهــا فــي الـمــونــديــال بمواجهة
الدنمارك الثالثاء المقبل على استاد المدينة التعليمية،
ويـتــوقــع أن تحظى بــدعــم جـمــاهـيــري كبير مــن أف ــراد
جاليتها في قطر ومشجعيها القادمين من تونس ودول
الخليج وأوروبا ،وهذه المشاركة السادسة لتونس في
المونديال ،حيث تأمل تخطي الدور األول للمرة األولى
في تاريخها.
(د ب أ)

ُ
اســتــدعــي ال ـشــاب أن ــس زروري ،العــب
وس ــط بيرنلي اإلنـكـلـيــزي ،إل ــى تشكيلة
منتخب المغرب لكرة القدم التي تستعد
ً
لـلـمـشــاركــة ف ــي مــونــديــال ق ـطــر ،ب ــدال من
المصاب أمين حارث ،وفق ما أعلن اتحاد
اللعبة ،األربعاء.
وقال االتحاد المغربي ،في بيانَّ :
«وجه
وليد الركراكي ،مدرب المنتخب الوطني،
الدعوة إلى أنس زروري ،المحترف ضمن

«السيليساو»
سيتواصل مع
المشجعين
عبر «واتساب»

فريق بيرنلي اإلنكليزي لالنضمام إلى
بعثة المنتخب الوطني بقطر للمشاركة
في نهائيات كأس العالم».
ً
وكــان زروري ( 22عــامـ َّـا) ،الــذي يحمل
الجنسية البلجيكية ،مــثــل منتخباتها
للفئات العمرية ،قبل أن يقرر ارتداء ألوان
«أسود األطلس».
وأضاف االتحاد المغربي« :جاء توجيه
ال ــدع ــوة إل ــى زروري ،بـعــدمــا تــم تأهيله

ً
رسـمـيــا األرب ـع ــاء  16نــوفـمـبــر  2022من
طرف االتحاد الدولي لكرة القدم».
وسيلتحق زروري بمنتخبه الجديد
في مدينة الشارقة اإلماراتية ،على هامش
المباراة الودية ضد جورجيا الخميس،
قبل مشاركته في المونديال بمجموعة
تضم كرواتيا وبلجيكا وهولندا.

سيحظى منتخب البرازيل لكرة القدم بقنوات خاصة
في قطر للتحدث مباشرة مع
خالل مونديال َ 2022
الجماهير عبر تطبيقي «واتساب» و«إنستغرام»،
وفق ما أعلن عنه االتحاد البرازيلي.
ُ
ويلزم االتفاق االتحاد البرازيلي مع شركة
ميتا ،المالكة لتطبيقات «واتساب» و«إنستغرام»
و«فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» ،والـ ـت ــي ان ـض ـم ــت األرب ـ ـعـ ــاء إل ــى
الـشــركــات التي لها حقوق «كداعمين رسميين»
للمنتخب البرازيلي.

زروري

وأوض ــح االت ـحــاد ،فــي بـيــان ،أن هــذه «الـشــراكــة غير
المسبوقة تقدم لمحبي الرياضة والمنتخب البرازيلي
طــري ـقــة ج ــدي ــدة لـلـتـفــاعــل م ــع ال ـفــريــق ع ـبــر وات ـس ــاب،
وال ـح ـصــول عـلــى مـحـتــوى ح ـصــري عـلــى (إنـسـتـغــرام)
الخاص باالتحاد البرازيلي».
ومن خالل جهة اتصال حصرية على «واتساب» يمكن
ألي شخص الوصول إليها ،سيتمكن المشجعون من
متابعة الحصص التدريبية واألنشطة اليومية لالعبي
منتخب «الكناري» قبل وأثناء البطولة.

حمل ثقيل للمستضيف في المشاركة األولى

جانب من تدريبات المنتخب القطري

يـشـكــل الـظـهــور األول لمنتخب قـطــر في
نهائيات كأس العالم  ،2022التي يستضيفها
ً
على أرضه ،اعتبارا من بعد غد األحد ،حمال
ً
ثقيال ،في ظل مطالب بظهور مقنع وتخطي
عـتـبــة ال ـ ــدور األول لـتـجـنــب ت ـجــربــة جـنــوب
افريقيا  ،2010المنتخب المضيف الوحيد
ال ـ ــذي ل ــم ي ـت ـج ــاوز الـ ـ ــدور األول ف ــي تــاريــخ
المونديال.
وت ـ ـبـ ــدو ال ـم ـه ـم ــة ص ـع ـب ــة أم ـ ـ ــام الـ ـم ــدرب
اإلسباني فيليكس سانشيس وأشباله في
تــأمـيــن الـعـبــور مــن مجموعة قــويــة بتواجد
منتخبات عـلــى غ ــرار المنتخب ا لـهــو لـنــدي
صــاحــب التقاليد العريقة فــي كــأس العالم،
إلى جانب المنتخب السنغالي بطل افريقيا،
والـ ـ ــذي ت ـع ــج ص ـف ــوف ــه ب ـن ـج ــوم ت ـن ـشــط فــي
الــدوريــات األوروب ـيــة ،إضــافــة إلــى المنتخب
اإلكوادوري الطموح.
حظوظ «العنابي» لن تقبل المساومة على

مواجهة االفتتاح أمام المنتخب اإلكوادوري
ي ــوم األحـ ــد عـلــى اس ـت ــاد الـبـيــت ف ــي ال ـخــور،
ألن النتيجة ستشكل مـفـتــاح إ ي ـجــاد معبر
للدخول في حسابات العبور ،في وقت يبدو
الـتـفــريــط بــالـنـقــاط حينها مـســألــة إجـهــاض
منطقي لآلمال.
والثقة في إمكانية تجاوز اإلكوادور ولدت
من رحم تجربة سابقة تفوق فيها رفاق القائد
حـســن الـهـيــدوس عـلــى الـمـنــافــس نفسه 3-4
في مباراة وديــة ،دون اغفال الفارق الزمني
والمتغيرات التي حدثت.
صحيح أن االت ـحــاد الـقـطــري لـكــرة الـقــدم
وإدارة الـمـنـتـخـبــات وف ــرت بــرنــامـجــا يـبــدو
خ ـيــال ـيــا لـمـنـتـخــب ع ــرب ــي آسـ ـي ــوي ،قـيــاســا
بــال ـت ـجــارب ال ـتــي خــاضـهــا الــاع ـبــون س ــواء
بالمشاركة في كوبا أميركا أو الكأس الذهبية
ثــم الـتـصـفـيــات األوروب ـي ــة بـصـفــة اعـتـبــاريــة
دون احتساب النتائج ،بيد أن الخبرات التي

راكـمـهــا الــاع ـبــون لــم تسعفهم عـلــى ت ــدارك
أخطاء كثيرة ارتكبوها في مواجهة كندا على
سبيل المثال سبتمبر الماضي.
ولعل فترة العزل التي دخلها «العنابي»
في أوروبــا بعيدا عن أعين المتطفلين على
م ــدى أرب ـع ــة أش ـهــر دون خ ــوض مـنــافـســات
رسمية وبدون المشاركة في الدوري المحلي،
قــد نشرت بعض الـمـخــاوف لــدى المراقبين
والمتابعين للمنتخب القطري ،عطفا على
المستويات التي قدمها الفريق.
وبـ ـ ــدد ســان ـش ـيــس ت ـل ــك الـ ـمـ ـخ ــاوف عـلــى
الوصول إلى الجاهزية المطلوبة في الموعد
المحدد ،وذلك خالل التدريبات األخيرة.

رهان على المعز وأكرم
ولبث الثقة في الالعبين ،اختار المدرب
خ ـ ــوض مـ ـب ــاري ــات ودي ـ ــة غ ـي ــر رس ـم ـي ــة مــع

منتخبات أقــل بكثير من مستوى منافسيه
ف ــي ال ـم ــون ــدي ــال ،فـحـقــق خـمـســة ان ـت ـصــارات
معنوية على منتخبات بــدت مغمورة على
غرار نيكاراغوا وبنما وغواتيماال والبانيا
وهندوراس.
الرهان سيكون حتما على الالعبين الذين
يتحرقون شوقا للمشاركة في المونديال ،من
اجــل تحدي الــذات في المقام االول ،فأسماء
مـثــل الـمـعــز عـلــي (هـ ــداف الـمـنـتـخــب حــالـيــا)
وزمـيـلــه ال ــذي يفهمه عـلــى الـطــايــر كـمــا قــال
لـ»فرانس برس» ،أكرم عفيف ،أثبتت أنها قادرة
عـلــى تـقــديــم مـسـتــوى كبير لـمـفــاجــأة العالم
كما فاجأ الثنائي نفسه آسيا من قبل ،وقاد
العنابي الى اللقب القاري عام .2019
وسـيـكــون لنجوم الـخـبــرة دور فــي قيادة
ً
الكتيبة ،وهــو مــا سيكون منوطا بالمدافع
خــوخــي ب ــوع ــام وال ـقــائــد حـســن الـهـيــدوس
وحارس المرمى سعد الشيب.

البرازيل واألرجنتين
في طليعة المرشحين

ً
أوروبا تسعى لتكريس احتكار دام طويال
ً
ستكون المنافسة قوية جدا
بين منتخبات أميركا الجنوبية
بقيادة البرازيل واألرجنتين
أمام دول أوروبا ،وعلى رأسها
ألمانيا وإسبانيا وفرنسا ،وذلك
عندما ينطلق مونديال 2022
في الدوحة بعد غد األحد.

فرنسا ال تزال
المرشحة
األبرز بسبب
قوتها
الهجومية

باتريك فييرا

ي ـبــدو أن االح ـت ـكــار األوروبـ ــي
ل ـ ـكـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم ف ـ ــي ك ـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
سينكسر بعد عقدين من الزمن،
أقـلــه فــي أعـيــن مــدربـيــن والعبين
وم ـح ـل ـل ـيــن يـ ـ ــرون ف ــي مـنـتـخـ َـبــي
ال ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل واألرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن أب ـ ــرز
المرشحين لتحقيق ا لـمـجــد في
قطر.
كان المنتخب البرازيلي بجيله
الخارق الذي ضم أمثال رونالدو
ورون ــال ــديـ ـنـ ـي ــو وريـ ـف ــال ــدو آخ ــر
منتخب ِمن خارج القارة العجوز
كوريا
يرفع الكأس في مونديال
ً
الجنوبية واليابان  ،2002محققا
لقبه الخامس القياسي.
س ـي ـط ــرت ب ـع ــده ــا مـنـتـخـبــات
أوروبــاّ ،
فتوجت إيطاليا (،)2006
إسبانيا ( ،)2010ألمانيا ()2014
وفرنسا (.)2018
ّ
ل ـك ــن الـك ـث ـيــريــن ي ـتــوق ـعــون أن
تخرج الكأس من القارة العجوز
ه ــذه ال ـمــرة وت ـعــود أدراج ـه ــا الــى
أميركا الجنوبية ،وتـحــديـ ًـدا الى
برازيليا أو بوينوس أيريس للمرة
األولى منذ  1986بقيادة األسطورة
الراحل دييغو مارادونا.
ويـ ــرى ال ـب ـعــض أن ك ــرة ال ـقــدم
م ــديـ ـن ــة ل ــأرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل
مـيـســي ،أف ـضــل الع ــب ف ــي الـعــالــم
سبع مرات ،بالتتويج ،فيما يعتبر
ال ـب ـع ــض اآلخ ـ ـ ــر أن ـ ــه لـ ــن يـصـبــح
بقيمة مــارادونــا فــي ب ــاده مــا لم
يحقق ذلك.
وي ـ ـت ـ ــوق ـ ــع اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ب ـي ــب
غـ ــوارديـ ــوال ،م ـ ّ
ـدرب ــه ال ـســابــق في
ً
ّ
برشلونة ،وال ــذي غالبا مــا يكرر
أن ميسي هــو أعـظــم مــن أنجبته
«المستديرة» ،أن يكون اللقب ً
أخيرا
من نصيبه.
ك ـ ـشـ ــف ع ـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك الـ ـمـ ـه ــاج ــم
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ال ـ ـشـ ــاب خ ــول ـي ــان
ألفاريس ،الذي يلعب تحت إشراف
غــوارديــوال في مانشستر سيتي
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ب ـعــد وص ــول ــه خــال
الصيف من ريفر باليت.

كرة القدم مدينة لميسي؟
وقـ ـ ــال غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ،في
حــديــث مــع شـبـكــة اي إس
بي إن ،في أكتوبر الفائت:
«خ ـ ـ ــال أيـ ــامـ ــي األول ـ ـ ـ ــى ،ك ــان

يتحدث بيب وبرتغاليون ورودري
عن من ًسيفوز بكأس العالم ،لم
أقل شيئا .كانوا يقولون البرتغال
وفرنسا ودول أوروبية أخرى ،ثم
ق ــال بـيــب «ه ــل تـعــرفــون مــن لديه
أفضل فرصة؟ لم يقولوا أي شيء،
ثم استدار وأشار ّ
إلي».
أمـ ـ ــا م ـي ـس ــي ن ـف ـس ــه فـ ـ ــرأى أن
الـبــرازيــل وفــرنـســا حاملة اللقب،
ب ـق ـيــادة نـيـمــار وكـيـلـيــان مبابي
ت ـ ــوال ـ ـ ًـي ـ ــا ،زمـ ـيـ ـلـ ـي ــه ف ـ ــي ب ــاري ــس
س ـ ــان جـ ــرمـ ــان ،س ـت ـك ــون ــان أب ــرز
المرشحين.
وقـ ـ ــال ف ــي ح ــدي ــث م ــع ات ـح ــاد
أم ـي ــرك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـك ــرة ال ـق ــدم
ّ
(كونميبول)« :كلما تحدثنا عن
الـمــرشـحـيــن ،نـتـحــدث دائ ـ ًـم ــا عن
الفرق ذاتـهــا .إذا أردتــم أن نعطي
أفضلية الفوز للبعض ،فأعتقد أن
البرازيل ،فرنسا وإنكلترا تتقدم
بـعــض ال ـشــيء عـلــى المنتخبات
األخرى».
وكـ ـ ــان قـ ــد ك ـش ــف فـ ــي حــديــث
س ــاب ــق عـ ــن ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل وف ــرن ـس ــا
«لديهم نفس المجموعة منذ فترة
طــوي ـلــة ،ويـعـمـلــون بـشـكــل جـيــد.
فــرن ـســا ،ب ـصــرف الـنـظــر ع ــن آخــر
كأس أوروبــا عندما أقصيت (في
ثمن النهائي) ،حيث قــدمــوا ً
أداء
ً
سيئا ،فإن لديهم بعض الالعبين
الــرائـعـيــن .لديهم
فكرة واضحة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
نفسه (ديدييه
دي ـ ـشـ ــان) .األم ــر
ذاتــه بالنسبة للبرازيل
ب ـع ــض ال ـ ـشـ ــيء» ب ـق ـيــادة
تيتي.
لـ ــم ي ــذك ــر مـيـســي
منتخب بــاده ،رغم
وصوله الى قطر إثر
سلسلة من  36مباراة
م ــن دون خ ـس ــارة،
تـخـلـلـهــا الـتـتــويــج
بكوبا أميركا العام
الماضي على حساب
ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ب ـ ــال ـ ــذات فــي
عقر دارها ( ،)0- 1ليحقق
أخـ ـ ـي ـ ـ ًـرا ل ـق ـب ــه األول مــع
«ألـ ـبـ ـيـ ـ ّسـ ـيـ ـلـ ـيـ ـسـ ـت ــي».
وي ــرش ــح الـمـهــاجــم
الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدي روب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت

جانب من مباراة سابقة بين األرجنتين والبرازيل
ليفاندوفسكي الذي وقع منختب
ب ــاده مــع مـجـمــوعــة األرجـنـتـيــن،
م ـي ـســي وزمـ ـ ـ ـ ــاءه لـ ـلـ ـف ــوز .وقـ ــال
ف ــي ح ــدي ــث م ــع صـحـيـفــة مــاركــا
اإلس ـب ــان ـي ــة األح ـ ــد «نـ ـع ــم ،أعـتـقــد
أن األرج ـن ـت ـي ــن ،م ــع م ـي ـســي ،من
المرشحين للفوز بكأس العالم».
وعندما ُسئل عما إذا كانت كرة
القدم مدينة لميسي بهذا اللقب،
أجاب مهاجم برشلونة «إذا قمتم
بتحليل كــرة الـقــدم فــي السنوات
الـ ـعـ ـش ــر أو  15الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ف ــإن
الوجهين الرئيسيين هما ميسي
و(البرتغالي) كريستيانو رونالدو،

وف ــي الـنـهــايــة ،إذا فـكــرتــم فــي من
يستحق الفوز بكأس العالم هذه،
فإن هذين االسمين يظهران ً
دائما».

«سادسة» للبرازيل أم فرنسا
ً
مجددا؟
ووفق ما أسفرته القرعة ،هناك
احـتـمــال فــي أن تلتقي الـبــرازيــل
واألرجنتين في النهائي في سابقة
في المونديال.
تـمـلــك «سـيـلـيـســاو» م ــن أق ــوى
خ ـطــوط ال ـه ـجــوم ب ـق ـيــادة نيمار
ونجمي ري ــال مــدريــد المتألقين

فينيسيوس جونيور ورودريغو
وغابريل جيزوس مهاجم أرسنال
وغيرهم.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ــرى األلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــي ي ـ ــورغ ـ ــن
كلينسمان ،بطل العالم  ،1990الذي
ألحق منتخب بالده خسارة مذلة
 1- 7بــالـبــرازيــل عـلــى أرض ـهــا في
نصف نهائي  ،2014أنها المرشحة
األبرز «ألمانيا لديها منتخب شاب
ً
جيد ً
بعيدا،
جدا .يمكنهم الذهاب
ون ـظ ـ ً
ـري ــا يـمـكـنـهــم الـ ـف ــوز بـكــأس
الـ ـع ــال ــم ...ل ـكــن الـمـنـتـخــب األبـ ــرز
بالنسبة لي ،بعد أن شاهدته على
مدار العامين الماضيين ،خاصة

خالل التصفيات هو البرازيل».
كــان الظهير األيـمــن كافو آخر
قائد برازيلي يرفع الكأس .يؤكد
في حديث مع وكالة فرانس برس
أن «ك ــأس الـعــالــم فــي قـطــر فرصة
عظيمة لكسر الهيمنة األوروبية.
هــذا هو الوقت المثالي للبرازيل
ل ـك ـســر ال ـل ـع ـنــة وال ـ ـفـ ــوز بــال ـل ـقــب.
األرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن وس ـي ـل ـي ـس ــاو هـمــا
المرشحتان األبرز».
لم يختلف األمــر بالنسبة إلى
الـ ـح ــارس اإلي ـط ــال ــي االسـ ـط ــوري
ج ــانـ ـل ــويـ ـج ــي ب ـ ــوف ـ ــون ال ـم ـت ــوج
بـ ـم ــون ــدي ــال « 2006األرج ـن ـت ـي ــن

رونالدو خالل مواجهة إسبانيا في
مباراة سابقة  ...وجانب من مباراة
سابقة بين هولندا وفرنسا

والـ ـب ــرازي ــل ،أرى أن ـه ـمــا قــويـتــان
ل ـل ـغ ــاي ــة .ع ـل ــى ص ـع ـي ــد االف ـ ـ ـ ــراد،
أرى فــرنـســا المنتخب االوروب ــي
الــوح ـيــد ال ـق ــادر عـلــى الـمـنــافـســة،
ولـكــن لست مـتــأكـ ًـدا مــن ذلــك على
على
صعيد المجموعة ...فرنساً ،
غرار إيطاليا قليال ،تضيع أحيانا
وال تحقق النتائج ال ـقــادرة على
تحقيقها .وربـمــا بلجيكا ،ألنني
أحـ ـ ــب كـ ـثـ ـي ـ ًـرا (ح ــارسـ ـه ــا ت ـي ـبــو)
كورتوا».
من جهته ،يرى الدولي الفرنسي
ال ـســابــق بــاتــريــك ف ـي ـيــرا ،الـمـتـ ّـوج
ب ـمــونــديــال  ،1998أن «فــرن ـســا ال
ت ـ ـ ــزال ال ـم ــرش ـح ــة األبـ ـ ـ ــرز بـسـبــب
قوتها الهجومية .هناك البرازيل
واألرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن ،ك ـم ــا أن األلـ ـم ــان
ح ــاض ــرون دائ ـ ًـم ــا ف ــي الـب ـطــوالت
ال ـ ـك ـ ـب ـ ــرى .هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ــدول األربـ ـ ـ ــع
المرشحة بالنسبة ّ
إلي».
ي ـش ـكــك الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ت ــوس ـت ــاو،
بـطــل الـعــالــم  ،1970ب ـقــدرة بــاده
على إحراز اللقب ،فقال لـ «فرانس
صلبا ً
بــرس»« :الفريق يبدو ً
جدا،
لكن خالل األعوام األربعة األخيرة
لم يواجه سوى خصوم من أميركا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،م ــع خ ــوض ــه بـعــض
منتخبات
المباريات الــوديــة مــع ً
آسيوية وإفريقية أقل شأنا منه».
وفـ ـ ـ ــي م ـ ــوق ـ ــف غـ ـ ــريـ ـ ــب ،ذهـ ــب
أسـطــورة كــرة الـقــدم الكاميرونية
صامويل إيتو ً
بعيدا في توقعاته،
مـعـتـبـ ًـرا أن «ال ـكــام ـيــرون ستفوز
بنهائي كأس العالم ضد المغرب»،
ً
علما بأنه لم يسبق أن بلغ منتخب
إفريقي مباراة القمة.

ً
اإلسباني غايا يعاني التواء في الكاحل إنفانتينو رئيسا لـ «الفيفا» ً
بالتزكية للمرة الثالثة تواليا

ت ـ ـعـ ـ ّـرض ال ـظ ـه ـي ــر األي ـ ـسـ ــر لـمـنـتـخــب
إسبانيا خوسيه غــايــا «الل ـتــواء طفيف
فــي ال ـكــاحــل األي ـم ــن» أم ــس األول ،خــال
التمارين ،لكن ذلك ال ّ
يهدد مشاركته في
مــونــديــال قطر لـكــرة الـقــدم ال ــذي ينطلق
األحد.
وغــاب غايا عن المباراة التحضيرية
األخـ ـي ــرة ال ـت ــي خــاض ـهــا ف ــري ــق ال ـم ــدرب
لويس إنريكي امس ضد األردن في عمان

«بعدما أثبت فحص الرنين المغناطيسي
ال ــذي خضع لــه خوسيه غــايــا فــي اليوم
ذاتـ ــه الـتـشـخـيــص الـ ــذي قـمـنــا ب ــه مـســاء
(األربعاء)».
وتأتي إصابة ظهير فالنسيا البالغ من
ً
العمر  27عاما قبل ستة أيام من المباراة
األولــى إلسبانيا في نهائيات قطر ضد
كوستاريكا ،ضمن منافسات المجموعة
الخامسة التي تضم ألمانيا واليابان.

لكن اإلصابة ليست خطيرة وسيبقى
غــايــا مــع المنتخب اإلس ـبــانــي ،لـكــن من
ً
ال ـم ـس ـت ـب ـعــد أن ي ـك ــون جـ ــاهـ ــزا ل ـخــوض
المباراة األولــى األربـعــاء ألن إصابة من
هــذا الـنــوع تحتاج بين أسـبــوع وعشرة
أيام للتعافي منها.
ً
ويحق ألي منتخب أن يجري تعديال
ً
على تشكيلة الـ  26العبا للنهائيات قبل
 24ساعة من موعد المباراة األولى.

كشفت تقارير صحافية ،عن فوز جياني
إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم،
برئاسة الفيفا للوالية الثالثة على التوالي،
بعد عدم تقدم أي من المرشحين لمنافسته
في االنتخابات المقرر إقامتها في  16مارس
 2023بالعاصمة الرواندية «كيجالي» ،على
هامش الكونغرس رقم الـ .73
وع ـقــب ال ــدع ــوة لــانـتـخــابــات ومــوعــدهــا
الـ ــذي أق ــر ف ــي  30م ــن مـ ــارس ال ـمــاضــي من

جانب مجلس الفيفا ،اقترحت االتـحــادات
األعضاء في «الفيفا» ترشيح إنفانتينو فقط
الذي سيبدأ واليته الثالثة في المؤتمر الـ73
لالتحاد في العاصمة الرواندية.
(إفى).

لقطات
من الدوحة
الـ ـ ــدراج ال ـفــرن ـســي غ ــاب ــري ــال الـ ــذي قــاد
دراجته الهوائية من باريس إلى الدوحة

كورنيش الدوحة

جماهير المنتخب األرجنتيني
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B

إنكلترا

3

A

السنغال

4

B

أميركا

5

C

األرجنتين

6

D

الدنمارك

تونس

7

C

المكسيك

بولندا

8

D

فرنسا

استراليا

9

F

المغرب

كرواتيا

10

E

المانيا

اليابان

قطر

إنكلترا

11

E

اسبانيا

كوستاريكا

اإلكوادور

إيران

12

F

بلجيكا

كندا

السنغال

الواليات المتحدة

13

G

سويسرا

هولندا

ويلز

14

H

أوروغواي

15

H

البرتغال

غانا

16

G

البرازيل

صربيا

17

B

ويلز

ايران

18

A

قطر

السنغال

19

A

هولندا

اإلكوادور

األرجنتين

فرنسا

20

B

إنكلترا

أميركا

السعودية

أستراليا

21

D

تونس

استراليا

المكسيك

الدنمارك

22

C

بولندا

السعودية

بولندا

تونس

23

D

فرنسا

الدنمارك

24

C

األرجنتين

المكسيك

25

E

اليابان

كوستاريكا

26

F

بلجيكا

المغرب

27

F

كرواتيا

كندا

28

E

اسبانيا

المانيا

إسبانيا

بلجيكا

29

G

الكاميرون

صربيا

كوستاريكا

كندا

30

H

كوريا ج

ألمانيا

المغرب

31

G

البرازيل

اليابان

كرواتيا

32

H

البرتغال

أوروغواي

33

A

اإلكوادور

السنغال

34

A

هولندا

35

B

ايران

أميركا

36

B

ويلز

إنكلترا

37

D

استراليا

38

D

تونس

فرنسا

39

C

بولندا

األرجنتين

40

C

السعودية

41

F

كرواتيا

بلجيكا

42

F

كندا

المغرب

43

E

اليابان

اسبانيا

44

E

كوستاريكا

45

H

كوريا ج

46

H

غانا

47

G

الكاميرون

البرازيل

48

G

صربيا

سويسرا

الفريق

لعب فوز تعادل هزيمة له

الفريق

لعب فوز تعادل هزيمة له

الفريق

لعب فوز تعادل هزيمة له

الفريق

لعب فوز تعادل هزيمة له

الفريق

عليه النقاط

الفريق

عليه النقاط

لعب فوز تعادل هزيمة له

الفريق

عليه النقاط

لعب فوز تعادل هزيمة له

لعب فوز تعادل هزيمة له

الفريق

البرازيل
صربيا

غانا

سويسرا

أوروغواي

الكاميرون

كوريا الجنوبية

السبت  3ديسمبر
الساعة  6:00مساءً
ثاني المجموعة B
أول المجموعة C

٥٠

عليه النقاط

لعب فوز تعادل هزيمة له

البرتغال

أول المجموعة A

٤٩

املباراة

السبت  3ديسمبر
الساعة  10:00مساءً

الدور ربع
النهائي

عليه النقاط

عليه النقاط

عليه النقاط

عليه النقاط

مراحل خروج المغلوب

الجمعة  ٩ديسمبر
الساعة  10:00مساءً

الفائز من ٥٠

ايران

الدور نصف
النهائي

الدور نصف
النهائي

السعودية

الكاميرون
كوريا ج

الفائز من 58

الفائز من 60

61

62

الثالثاء  ١٣ديسمبر
الساعة  10:00مساءً

االربعاء  ١٤ديسمبر
الساعة  10:00مساءً

ثاني المجموعة F
أول المجموعة G

٥٤

االثنين  ٥ديسمبر
الساعة  10:00مساءً
ثاني المجموعة H

ً
مساء
10:00
ً
 1:00ظهرا  26نوفمبر
ً
مساء  26نوفمبر
4:00
ً
 7:00مساء  26نوفمبر
ً
مساء  26نوفمبر
10:00
ً
 1:00ظهرا  27نوفمبر
ً
مساء  27نوفمبر
4:00
ً
 7:00مساء  27نوفمبر

المكسيك

المانيا
البرتغال
أوروغواي

ً
مساء
10:00
ً
ظهرا  29نوفمبر
6:00
ً
 6:00مساء  29نوفمبر
ً
مساء  29نوفمبر
10:00
 28نوفمبر

ً
مساء  29نوفمبر
10:00
ً
 6:00ظهرا  30نوفمبر
ً
مساء  30نوفمبر
6:00
ً
 10:00مساء  30نوفمبر
ً
مساء
10:00
ً
 6:00ظهرا
ً
مساء
6:00

 30نوفمبر

ً
مساء
10:00
 10:00مساءً
ً
 6:00ظهرا
ً
مساء
6:00
ً
مساء
10:00
 10:00مساءً

 1ديسمبر
 1ديسمبر
 1ديسمبر
 1ديسمبر
 2ديسمبر
 2ديسمبر
 2ديسمبر
 2ديسمبر

أول المجموعة D
األحد 4
الساعة  6:00مساءً
ديسمبر ٥١
ثاني المجموعة C
أول المجموعة B
األحد  4ديسمبر
الساعة  10:00مساءً

٥٢

ثاني المجموعة A

أول المجموعة E

٥٣

ً
مساء  23نوفمبر
10:00
ً
 1:00ظهرا  24نوفمبر
ً
مساء  24نوفمبر
4:00
ً
مساء  24نوفمبر
7:00

ً
مساء  27نوفمبر
10:00
ً
ظهرا  28نوفمبر
1:00
ً
مساء  28نوفمبر
4:00
ً
مساء  28نوفمبر
7:00

الدنمارك

ثاني المجموعة D

االثنين  ٥ديسمبر
الساعة  6:00مساءً

ً
مساء  22نوفمبر
10:00
ً
 1:00ظهرا  23نوفمبر
ً
مساء  23نوفمبر
4:00
ً
 7:00مساء  23نوفمبر

 25نوفمبر

قطر

الفائز من 52

ً
مساء
10:00
ً
 1:00ظهرا  22نوفمبر
ً
مساء  22نوفمبر
4:00
ً
 7:00مساء  22نوفمبر

ً
مساء
10:00
ً
ظهرا  25نوفمبر
1:00
ً
مساء  25نوفمبر
4:00
ً
 7:00مساء  25نوفمبر

سويسرا

السبت  ١٠ديسمبر
الساعة  10:00مساءً

 21نوفمبر

 24نوفمبر

غانا

٦٠

 21نوفمبر
 21نوفمبر

ويلز

الدور ربع
النهائي

ً
مساء
7:00
 4:00مساءً

 20نوفمبر

ً
مساء
7:00

هولندا

الفائز من 51

الفائز من ٤٩

٥٨

اإلكوادور

الوقت

التاريخ

أول المجموعة F

الفائز من
 61و 62

64
األحد  ١٨ديسمبر

الفائز من 53

57

الجمعة  ٩ديسمبر
الساعة  6:00مساءً
الفائز من 54

الفائز من 55

الساعة  6:00مساءً
الفائز من 59

الفائز من 57

63

59

السبت  ١٠ديسمبر
الساعة  6:00مساءً

المركز الثالث

السبت  17ديسمبر 2022م
ً
مساء  -الخاسر من مباراة  61و62
الساعة 10:00

الفائز من 56

الثالثاء ٦
ديسمبر ٥٥
الساعة  6:00مساءً
ثاني المجموعة E
أول المجموعة H
الثالثاء ٦
ديسمبر ٥٦
الساعة  10:00مساءً
ثاني المجموعة G

