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مونديال العالم
في «بيت العرب»

سيكون عالم كرة القدم
ع ـل ــى م ــوع ــد مـ ــع ال ـم ـف ــاج ــآت
واإلبـهــار ،عندما يرفع الستار عن
حفل افتتاح مونديال قطر  2022اليوم،
حيث استعدت الدولة الخليجية الشقيقة لتقديم
نسخة استثنائية من جميع النواحي.
وستجمع مباراة االفتتاح منتخب قطر المضيف
والـمـشــارك ّ
للمرة األول ــى مــع اإلك ــوادور على استاد
البيت في مدينة الخور الشمالية في الساعة السابعة
مساء بالتوقيت المحلي.
ّ
واس ـتــوحــي تصميم االس ـتــاد مــن بـيــت الــشـعــر أو
الخيمة التقليدية ،التي سكنها أهل البادية في قطر،

ويـ ـتـ ـس ــع لـ ـ ـ ـ  60أل ــف
ّ
متفرج ،وهو أحد ثمانية
ً
ُ
مالعب بنيت خصوصا للبطولة
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ت ـج ــدي ــد اس ـ ـتـ ــاد خـلـيـفــة
ّ
مجمع أكاديمية «إسباير»،
الرمزي بجانب
التي ترعرع في زواياها معظم الوجوه البارزة في
المنتخب القطري الحالي.
ومن المتوقع حضور أكثر من مليون مشجع إلى
قطر على م ــدار البطولة ،فيما حطت أغلبية و فــود
المنتخبات المشاركة رحالها في الدوحة خالل األيام
الماضية.

إنفانتينو يصف دروس الغرب في المرمى:
تجربة ساخنة لتدريبات الملك فيليبي السادس يحضر
مباراة إسبانيا وكوستاريكا
انطالق المونديال أخرس المنتخب اإلسباني
األخالقية بـ «النفاق»

قطر تواجه اإلكوادور
في المباراة االفتتاحية اليوم
10

11

تشكيالت المنتخبات الرسمية

الهجمة المسعورة

11

12

12

١٨-١٦
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رياضة
قطر تفتتح «مونديالها» بمواجهة اإلكوادور في «البيت»

كأس العالم  2022تدشن منافساتها اليوم

ب ـع ــد طـ ــول ان ـت ـظ ــار وحـمـلــة
اس ـت ـع ــدادات ام ـت ــدت م ــن آسـيــا
إل ـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــرورا بــأم ـيــركــا
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،يـ ـق ــف ال ـم ـن ـت ـخــب
ال ـ ـق ـ ـط ـ ــري ال ـ ـم ـ ـض ـ ـيـ ــف ال ـ ـيـ ــوم
عـلــى أبـ ــواب ال ـتــاريــخ أم ــام
اإلكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور بـ ــاس ـ ـتـ ــاد
البيت في الساعة 7:00
م ـســاء ،ب ــأول مـشــاركــة
مونديالية له ،مفتتحا
منافسات المجموعة
األولى.
ألـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــاب كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة
تـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــى ّع ـ ـ ـلـ ـ ــى كـ ــاهـ ــل
«ال ـ ـعـ ــنـ ــابـ ــي» عـشـيــة
المباراة األولى
المنتظرة:
أب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــال
آسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا،

الـ ـ ـ ــوافـ ـ ـ ــدون ال ـ ـ ـجـ ـ ــدد ،الـ ــدولـ ــة
المضيفة ،صاحب اإلمكانات
الخيالية ،المنتخب المفاجأة.
وهــذه ستكون الـمــرة األولــى
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـكـ ـ ــون ف ـ ـي ـ ـهـ ــا الـ ـ ــدولـ ـ ــة
المضيفة مشاركة للمرة األولى
في المونديال منذ إيطاليا عام
 ،1934وتوج حينها «اآلزوري»
بــال ـل ـقــب .ف ــي ال ـم ـ ّقــابــل ،يسعى
«األدع ــم» إلــى تجنب سيناريو
جـ ـ ـن ـ ــوب إف ـ ــري ـ ـق ـ ـي ـ ــا ،ال ـ ــدول ـ ــة
ال ـم ـض ـي ـف ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ال ـت ــي
ودعــت من دور المجموعات.
وب ـ ـ ـيـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذه وتـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك ،ي ـح ـل ــم
القطريون باعتدال ،لعلمهم
أن المجموعة ليست سهلة.
فــإلــى جــانــب اإلك ـ ـ ــوادور الـتــي
سبق أن فازوا عليها وديا عام
 ،)3-4( 2018يتواجد المنتخبان
الهولندي والسنغالي.
ً
ً
حسابيا ،إذا حققت قطر فوزا

ع ـلــى اإلك ـ ـ ـ ــوادور الـ ـي ــوم األح ــد
ف ـس ـت ـب ـقــي بـ ــاب األمـ ـ ــل مـشــرعــا
أمــام العبور إلى الــدور الثاني،
ّ
معولة على النتائج األخرى في
الـمـجـمــوعــة ،وال ـخ ـســارة تعني
ً
ً
مسارا أكثر تعقيدا وصعوبة.

تجارب كثيرة
ً
ل ـكــن األم ـ ــر ل ــن ي ـك ــون سـهــا
أمام بطل آسيا  ،2019وذلك أمر

قطر  xاإلكوادور

سانشيز :مباراة استثنائية
اعترف اإلسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري
لكرة القدم بقوة المنتخب اإلكوادوري وصعوبة المنافسة معه ،لكنه
أكد ،في الوقت نفسه ،جاهزية العنابي القطري ،وطموحه الكبير في
تقديم بداية قوية ،والذهاب بعيدا في كأس العالم  2022المقامة على
أرضه.
وقال سانشيز ،خالل المؤتمر الصحافي ،الذي عقده أمس للحديث عن
المباراة االفتتاحية« :بالتأكيد المباراة ستكون استثنائية وخاصة بالنسبة لنا ،فأنا
أتحدث عن مباراة في كأس العالم ،وهذا شيء استثنائي ،ونريد إسعاد الجماهير».
وأضــاف« :سنقدم عرضا كبيرا ،وهناك طموحات كبيرة أن نــؤدي بشكل جيد
ضمن هذا الحفل الكروي والرياضي البهيج هنا على أرض قطر ...هناك توقعات
كبيرة بالنسبة لنا ،ونحن واعــون بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا ،ومدركون
لمستوانا ومستويات المنافسين ،وسنقدم أفضل ما لدينا بتنافسية عالية ضد
المنتخبات التي تتنافس معنا في المجموعة ،فهي منتخبات تحظى بمستويات
عالية ،ونحن نعرف أنها تحديات كبيرة بالنسبة لنا ،ولكن كما تعرفون ،لدينا
طموحات هائلة ،ونحن سعداء بالتواجد هنا».

آمال «العنابي» على أكرم عفيف
ّ
آماال كبيرة على النجم أكرم
تعلق الجماهير القطرية ّ
عفيف ،من أجل أن يعين «العنابي» على تجاوز الدور
األول في المونديال.
عفيف كان أفضل العب في آسيا عام  ،2019وأحد
أهم الركائز التي استند إليها المنتخب القطري في
ّ
تغير جــذري خــال مسيرة السنوات األخـيــرة ،والتي
تــوجــت بــالـظـفــر بـلـقــب بـطــولــة ك ــأس آس ـيــا  2019في
اإلم ــارات ،عندما كــان أفضل صانع لألهداف في تلك
النسخة.
ً
ً
وصنع عفيف لنفسه بريقا خاصا على المستوى
المحلي ،بعدما بات يقارن بمواهب فذة عرفتها الكرة
القطرية في سابق السنوات ،على غرار خلفان إبراهيم
أول الع ــب ق ـط ــري ي ـن ــال ج ــائ ــزة األف ـض ــل ف ــي ال ـق ــارة،
لكن عفيف يبدو مختلفا بعدما استطاع أن ينافس
المحترفين األجانب في الدوري المحلي وتفوق عليهم،
سواء بالتسجيل ،بعدما توج هدافا للدوري مرة ،أو
بنيل جائزة أفضل العب في الموسم ثالث مرات.
«أتوقع أن ّ
أسجل في كأس العالم» ،تلك الكلمات التي
قالها عفيف خــال فيديو مـصــور نشر على الموقع
الرسمي لالتحاد القطري ،تؤكد حجم الثقة الكبيرة
التي يملكها الالعب في نفسه.
وتابع عفيف« :المشاركة في المونديال كانت حلما
ً
ّ
تجسد
بالنسبة لي .حتى النجومية كانت حلما ،لقد
شعار أكاديمية اسباير في حياة عديد الالعبين ومنهم
انا ،نريد أن نذهب الى أبعد من المشاركة».
صحيح أن عفيف ،كما بقية الجيل الذي بات ذهبيا
للكرة القطرية بعد إنجاز كأس آسيا  ،2019راكم خبرات
كبيرة مــن التجارب الــوديــة التحضيرية ســواء كوبا
أميركا  2019أو الـكــأس الذهبية  2021والتصفيات
األوروبية ،بيد أن الرجل كان يملك بعض التمرس في
ظل تجارب احترافية خاضها صغيرا جدا في السن،
ساهمت في منحه الثقة الكبيرة بنفسه.
(أ ف ب)

ً
يعرفه جيدا المدرب اإلسباني
ّ
فيليكس سانشيس الذي يتسم
بالواقعية والساعيّ في الوقت
نفسه إلى كسر التوقعات.
ّ
ويحسب لإلسباني أنه تمكن
من تطوير مجموعة من الشباب
حصدت لقب كــأس آسيا تحت
ً
 19عاما في عام  ،2014قبل أن
يضيف لها الـخـبــرات ،مــن خط
ً
الــدفــاع إلـ ّـى الــوســط وصــوال
إل ــى ال ـشــق الـهـجــومــي الــذي
ّ
س ـي ـكــون ع ـلــى ع ــات ــق الـمـعــز

7:00م

عـلــي وأكـ ــرم عـفـيــف ،وخلفهما
القائد حسن الهيدوس.
ً
وم ـس ـت ـغــا تــأه ـلــه الـمـبــاشــر
للمونديال وعــدم مشاركته في
ّ
ال ـت ـص ـف ـيــات اآلسـ ـي ــوي ــة ،تـمــكــن
العنابي من المشاركة في «كوبا
أمـيــركــا» بــالـبــرازيــل عــام ،2019
والـكــأس الذهبية (كونكاكاف)
ً
الـعــام الـمــاضــي ،وحــل ضيفا ال
تحتسب نتائجه في التصفيات
األوروبية ،قبل أن يخوض كأس
ال ـعــرب عـلــى أرض ــه وبـلــغ فيها
نصف النهائي.

«عقبة»
ّ
ورغـ ـ ــم أنـ ـه ــا ح ــل ــت ثــالـثــة
في أميركا الجنوبية ،تحتل
اإلك ـ ـ ــوادور ال ـمــرت ـبــة  44في
ت ـص ـن ـيــف االت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي
لكرة القدم (فيفا) ،أي أعلى

بستة مراكز فقط من قطر.
لذلك ،يعرف مدرب اإلكوادور
غــوسـتــافـ ًـو أل ـف ــارو أن منتخبه
ليس مهيأ بشكل جيد ّلفرض
وجود ملموس ،لكنه يتوقع من
العبيه أن يجعلوا األمور صعبة
على منافسيهم في المجموعة.
و إ ذ ا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ن لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا ر ي ـ ـ ــخ
واالسـ ـتـ ـم ــراري ــة دور ف ــي ه ــذه
الـ ـمـ ـب ــاراة ،ف ـم ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن
ي ـكــون اس ـت ــاد الـبـيــت ف ــأل خير
ع ـل ــى ال ـق ـطــري ـيــن ال ــذي ــن فـ ــازوا
ف ــي آخـ ــر ثـ ــاث م ـب ــاري ــات لهم
عـ ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـم ـل ـعــب
وس ـ ـ ـ ّـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوا م ــا
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــه 9
أهداف.
(أ ف ب)

ً
ألفارو :قطر تستعد من  12عاما
أك ــد األرج ـن ـت ـي ـنــي جــوس ـتــافــو ألـ ـف ــارو ،ال ـمــديــر ال ـف ـنــي للمنتخب
ً
اإلكـ ـ ــوادوري ،أهمية مــواجـهــة قـطــر ،الفـتــا إلــى أن «الـظـهــور فــي لقاء
ً
افتتاح كأس العالم أمر مهم يحتاج للعمل على عدة مستويات نفسيا
ً
وتعليميا ،والتطور في كل شيء».
وقال ألفارو ،في مؤتمر صحافي ،إن منتخب قطر يستعد لهذه المباراة
منذ  12عاما ،كما أنه يملك العبين مميزين على مستوى عال رغم أنهم
ً
ال يشاركون في دوريات أوروبية ،مضيفا« :منتخب قطر بطل آسيا ولديهم
أكاديمية مميزة ومنتخب جيد ،ولكن علينا أن نظهر بمستوانا الحقيقي،
والمنتخبان يبحثان عن تحقيق الفوز».
وأوضح أن «المنتخبين على درجة كبيرة من الجودة وأتمنى أن نرى أفضل
ما يمكن تقديمه لتليق بمباراة االفتتاح» ،مشيرا إلى أن «منتخب اإلكــوادور
عانى األمرين من أجل التأهل للمونديال ،وتواجد موسيس كايسيدو في الدوري
االنكليزي مع برايتون أمر رائع».

اإليطالي أورساتو يقود المباراة
اختير الحكم اإليطالي دانييلي أورساتو لقيادة
المباراة االفتتاحية.
وقـ ـ ــال «فـ ـيـ ـف ــا» ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان« ،ب ـع ـم ــر ال ـس ــادس ــة
واألربعين ،هو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا،
وبــدأ بــاإلشــراف على المباريات منذ عــام ،2010
وكان حكم فيديو مساعد في كأس العالم .»2018
(أ ف ب)

إستوبينيان يحلم بأفضل مشاركة
ي ـح ـلــم ظ ـه ـيــر أيـ ـس ــر اإلك ـ ـ ـ ــوادور
برفيس إستوبينيان بأن يخوض
منتخب بــاده أفضل نسخة في
تاريخه بنهائيات كــأس العالم،
حيث يستهل م ـشــواره بمواجهة
قطر ،الدولة المضيفة ،في المباراة االفتتاحية اليوم.
ً
ويبقى مـشــوار «ال تــري» فــي مــونــديــال ألمانيا مرجعا
لهذه الــدولــة الصغيرة فــي أميركا الجنوبية ،بعد الفوز
على بولندا -2صفر وكوستاريكا -3صفر ،قبل أن تسقط
أمام ألمانيا صفر 3-في دور المجموعات ،ثم انكلترا في الدور
الثاني صفر 1-في ثاني مشاركة لها من أصل ثالث.
وتنقل إستوبينيان فــي أنــديــة عــدة بعد توجهه إلــى القارة
األوروبية عام  ،2016بدءا بأودينيزي اإليطالي ،حيث لم يلعب
إطالقا قبل أن يعيره الى غرناطة في الدرجة الثانية اإلسبانية،
ثم االنتقال رسميا الى واتفورد اإلنكليزي.
والحظ مسؤولو فياريال الطموح تألقه في صفوف األندية
اإلسبانية ،فتعاقدوا معه لسبع سـنــوات عــام  2020مقابل 16
مليون يورو قادما من برايتون.

إنفانتينو يصف دروس الغرب األخالقية بـ «النفاق»
في المرمى

انطالق المونديال أخرس
a.alshamali@aljarida.com
الهجمة المسعورة
عبد الكريم الشمالي

إنفانتينو خالل المؤتمر الصحافي أمس

أعتقد أنك إذا
لم تشرب الجعة
على مدى 3
ساعات بإمكانك
أن تعيش...
األمر سيان في
فرنسا وإسبانيا
واسكتلندا
إنفانتينو

ّ
أكـ ـ ــد رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـكــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم (فـ ـيـ ـف ــا) ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــري ،ج ـيــانــي
إنـ ـف ــانـ ـتـ ـيـ ـن ــو ،دع ـ ـمـ ــه ل ـم ـج ـت ـم ــع ال ـم ـي ــم
والعمال المهاجرين ،لكنه في المقابل
ّ
وج ــه ان ـت ـقــادات شــديــدة الـلـهـجــة لـلــدول
ً
األوروب ـي ــة ،واص ـفــا ال ــدروس األخالقية
ال ـت ــي ت ـح ــاول تـســويـقـهــا ب ــاس ــم حـقــوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ب ـ ــ»ال ـ ـن ـ ـفـ ــاق» ،ع ـش ـي ــة ان ـط ــاق
مونديال قطر .2022
ّ
وتوجه انفانتينو إلى وسائل اإلعالم
ً
قائال في مؤتمر صحافي عقده أمس في
الـمــركــز اإلعــامــي للبطولة بمركز قطر
الوطني للمؤتمرات «اليوم أشعر أنني
قـطــري .الـيــوم أشعر أنني عــربــي .أشعر
أنني إفريقي .أنني مثلي ،أشعر أني من
اصحاب اإلعاقة ،اليوم أشعر أنني عامل
مهاجر».
وأضـ ـ ــاف« :هـ ــذا األمـ ــر ي ـع ــود ب ــي الــى
ّ
قصتي الشخصية ،انا ابن عامل مهاجر
ً
(من اصل إيطالي) ،واعرف جيدا ما يعني
ّ
التنمر عندما تكون أجنبيا».
التمييز،
ً
وت ــواج ــه ق ـطــر م ـنــذ  12ع ــام ــا عـنــدمــا
ح ـص ـلــت ع ـل ــى ح ــق اس ـت ـض ــاف ــة ج ــدل ــي،
حملة انتقادات شرسة لسجلها في مجال
حـقــوق اإلن ـس ــان ،والـتـعــامــل مــع العمال
المهاجرين ومجتمع الميم.

لكن المسؤولين القطريين يردون على
ذل ــك ب ــأن ب ــاده ــم عــرضــة «لـلـعـنـصــريــة»
و»الـمـعــايـيــر ال ـمــزدوجــة» .وأشـ ــاروا إلــى
اإل ص ــا ح ــات المتعلقة ب ـظــروف العمل
والـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم الـ ـت ــرحـ ـي ــب ب ـهــا
باعتبارها رائدة في منطقة الخليج.
أردف إنفانتينو الــذي خلف مواطنه
جوزيف بالتر عــام  2016بعد فضيحة
فساد مدوية في أروقة فيفا «عندما كنت
ً
طفال (في سويسرا) ،تم التنمر علي ألن
وجـهــي كــان مليئا بالنمش ،ألنــي كنت
ً
إيطاليا وال أتحدث األلمانية بطالقة».
وتابع إنفانتينو الذي افتتح المؤتمر
بـخـطــاب دام نـحــو ســاعــة «ك ــان وال ــداي
يعمالن بجدية في ظروف صعبة ،ليس
ً
في قطر لكن في سويسرا ،أتذكر جيدا
وأنا هنا ال أتحدث عن التمييز في جنوب
ً
افريقيا ،أتذكر عندما كنت طفال عندما
كيف كــان يتم التعامل مع المهاجرين،
ما كان يحصل من اجراءات لدخول هذه
الدولة أو تلك».

دروس «النفاق»
ووصــف االنـتـقــادات المتعلقة بكأس
العالم ب ــ»الــدروس األخــاقـيــة» التي تنم

عن «النفاق» عشية انطالق المنافسات
في الدولة الخليجية الغنية بالغاز التي
تتعرض لحملة انـتـقــادات واسـعــة ،منذ
أن اخـتـيــرت لتنظيم اكـبــر ح ــدث كــروي
للمرة األولى في العالم العربي «أنا هنا
ً
ليس إلعطائكم دروســا في الحياة ،لكن
ما يحصل في الوقت الحالي هنا ليس
ً
عادال على اإلطالق .االنتقادات المتعلقة
بكأس العالم تنم عن نفاق».
وأضــاف «بالنسبة الينا كأوروبيين
ما قمنا به على مدار  3االف سنة سابقة،
يتعين علينا االعتذار عنه على مــدار 3
ً
آالف سنة مقبلة قبل أن نعطي دروســا
لــآخــريــن .هــذه ال ــدروس األخــاقـيــة تنم
عن النفاق».

حظر الجعة
وت ـطـ ّـرق إنفانتينو الــى ق ــرار «فيفا»
بحظر تناول الجعة في محيط المالعب
الثمانية ،فاعتبر ان مشجعي كرة القدم
فــي كــأس العالم يستطيعون العيش 3
ســاعــات مــن دون تـنــاول الجعة «أعتقد
ً
شخصيا أنــك اذا لم تشرب الجعة على
مدى  3ساعات بإمكانك أن تعيش .األمر
سيان في فرنسا ،إسبانيا واسكتلندا».

وك ــان فيفا أعـلــن ،أمــس األول ،بشكل
مفاجئ حظر بيع المشروبات الكحولية
للمشجعين فــي محيط ا لـمــا عــب ،بعد
«مـنــاقـشــات» مــع ال ــدول ــة الـمـضـيـفــة .ولــم
يـشــر فيفا إل ــى الـسـبــب وراء ه ــذا الـقــرار
ً
الـمـفــاجــئ ،الف ـتــا فــي بـيــانــه إل ــى أن بيع
ً
المشروبات الكحولية سيكون محصورا
فقط بمناطق المشجعين.
وستبقى الـجـعــة مـتــاحــة فــي أجنحة
ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي ال ـم ــاع ــب،
وم ـن ـط ـق ــة ال ـم ـش ـج ـع ـيــن ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فــي
الــدوحــة التابعة لفيفا وبـعــض مناطق
المشجعين ا لـخــا صــة و نـحــو  35فندقا
وحانات في المطاعم.
وأثـ ـ ــارت مـســألــة ت ـن ــاول الـمـشــروبــات
الكحولية خــال مــونــديــال  ،2022جدال
ف ــي ه ــذه ال ــدول ــة الـمـسـلـمــة الـمـحــافـظــة،
بعد نيلها شــرف التنظيم في ديسمبر
عام  ،2010السيما أن استهالك الكحول
في األماكن العامة ممنوع فيها ،كما ال
ُيـسـمــح ل ـلــزوار بــإحـضــارهــا إل ــى الـبــاد،
لكن يمكنهم ا لـحـصــول عليها فقط في
بعض حانات الفنادق والمطاعم ،ويمكن
للمغتربين غير المسلمين شراؤها من
ً
ً
ّ
مخصص يتطلب تصريحا خاصا.
متجر
(أ ف ب)

تفتتح اليوم في العاصمة القطرية الدوحة منافسات كأس العالم
لكرة القدم ،البطولة األغلى واألكبر في هذه اللعبة.
ً
قبل ما يقارب  13عاما جمعني لقاء تلفزيوني على قناة «دبي
الــريــاض ـيــة» فــي بــرنــامــج «بـ ــرزة خـلـيـجـيــة» مــع طـيــب الــذكــر رئـيــس
االتـحــاد اآلسـيــوي الـســابــق ،محمد بــن هـمــام العبدالله ،وتضمنت
الحلقة آنذاك عدة محاور ،أبرزها نية قطر لتقديم ملف استضافة
كأس العالم .2022
ً
وأتــذكــر ج ـيــدا الـنـقــاش الـطــويــل ،ال ــذي امـتــد إل ــى تنظيم مؤتمر
ً
صحافي لإلعالميين في اليوم التالي حول الفكرة ،ومدى إمكانية أوال
النجاح في الفوز ،السيما أن المنافسين من الدول ذات الباع الطويل
ً
في الرياضة ،وثانيا هو قدرة قطر على التنظيم بالمستوى المطلوب،
وتجهيز البنية التحتية الالزمة لمثل هكذا تظاهرة ينتظرها العالم
ً
بأسره على مدار كل  4سنوات ،وقد كان الفتا يومها حجم الثقة التي
غلفت ردود الرجل حينئذ حول قدرة قطر الالمحدودة الستضافة
هذا الحدث.
ً
وبعد هذا للقاء بعدة شهور ،وتحديدا في  2ديسمبر  ،2010أخرج
رئيس االتحاد السابق السويسري ،جوزيف بالتر ،البطاقة التي
تحمل اسم الدولة الفائزة بحق استضافة مونديال  ،2022ليرفعها
أمــام الحضور في قاعة مؤتمرات مقر االتـحــاد الــدولــي لكرة القدم
في زيورخ ،وقد كتب عليها اسم دولة قطر ،في مشهد ال يزال يأسر
ً
قلوبنا كعرب جميعا كلما تذكرناهّ ،أو أعدنا مشاهدته ،لتبدأ منذ ذلك
الحين حمالت مسعورة تستهدف النيل من قطر ومسؤوليها في كل
فرصة ،وعند بحث أي قضية ،إال أن ما يحسب لقطر ومسؤوليها هو
عدم االلتفات إلى تلك الحمالت ،بل وضعوا كل جهودهم في تنفيذ
مشروع للتنمية المستدامة التي ستبقى وتخدم األجيال القادمة في
هذه البقعة الصغيرة على خريطة العالم.
ما قدمته قطر حتى اللحظة ،وما ستقدمه في القادم من األيام،
يكاد يكون خارج إطار التصور المنطقي للعقل البشري ،فالحقيقة
التي البد أن نقر بها أن الفوز بحق التنظيم كان مفاجأة للكثيرين،
وأنا منهم ،إال أن ما فعلته قطر وصرفته من أموال خالل اثني عشر
ً
عاما ،لضمان الوصول إلى هذه النتيجة المذهلة ،هو مفاجأة أكبر
وللكافة سوى المسؤولين عن تولي هذا الملف منذ البداية فقط،
ألنه ببساطة كان مشروع دولة تواله أشخاص مؤمنون برغبتهم
وقدرتهم على وضــع دولتهم في مصاف الصفوة في العالم ،وهم
بالتأكيد يختلفون عن غيرهم.

بنلتي
الـيــوم سيتسمر الـعــالــم بــأســره ليتابع ق ــدرة الـعــرب على صنع
ً
اإلبهار ،واليوم سيكون العالم كله مرتبطا بتوقيت قطر ،وسنرفع
رؤوسنا كلنا كعرب من الخليج إلى المحيط ،لنصدح بصوت واحد
ً
تحيا وشكرا قطر ،فقد رفعنا بك الرأس ،ألنك وضعت العالم واإلنسان
ً
ً
العربي على خريطة العالم ،فهنيئا لقطر دولة وشعبا ،وأمانينا لها
بتقدم إلى أكبر ومن مجد إلى أعلى فـ «من جد وجد ومن زرع حصد».

عمال مشاريع مونديال قطر يلتقون النجوم

مـ ـب ــاراة ب ـيــن ن ـجــوم المنتخب
الهولندي وعمال مونديال قطر

التقى عمال شاركوا في مشاريع
البنية التحتية لكأس العالم 2022
لكرة القدم في قطر ،العبي ومدربي
م ـن ـت ـخ ـبــات ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وإنـكـلـتــرا وهــولـنــدا واألرجـنـتـيــن،
المشاركة في منافسات المونديال،
فــي تجربة فــريــدة للعمال ،ضمن
فعاليات مجتمعية نظمتها اللجنة
العليا للمشاريع واإلرث.
وتهدف الفعاليات المجتمعية،
الـتــي حملت عـنــوان «فــريــق ،»360
إلى تعزيز الحماس لكأس العالم
لدى العمال في قطر ،واستضافتها
إدارة رعــايــة وح ـقــوق الـعـمــال في
اللجنة العليا ،تكريما للعمال على
إسهاماتهم الهائلة.
وأوضـ ـح ــت الـلـجـنــة الـعـلـيــا أن
ً
عـ ــددا مــن الـعـمــال مــن الع ـبــي كــرة
القدم الهواة والذين تنافسوا في
بطولة كأس العمال التي أطلقتها
اللجنة العليا منذ سنوات ،تطوعوا
لـلـمـشــاركــة فــي ه ــذه األنـشـطــة مع
مجموعات أخرى من العمال.
وقـ ــال حـســن الـ ـ ـ ــذوادي ،األمـيــن
ال ـع ــام لـلـجـنــة الـعـلـيــا لـلـمـشــاريــع

واإلرث ،ورئيس بطولة كأس العالم
(فيفا قطر « :)2022ال شك أن عمال
مـشــاريــع الـمــونــديــال لـعـبــوا دورا
هائال في استضافة هذه البطولة
التاريخية .نهدف مــن خــال هذه
الفعالية إل ــى اإلعـ ــراب عــن جانب
يـسـيــر مـمــا نحمله لـهــم مــن شكر
وتقدير على جهودهم فــي رحلة
اإلعداد لكأس العالم».
وأض ــاف« :حرصنا دائـمــا على
وض ـ ــع ص ـح ــة وسـ ــامـ ــة ورع ــاي ــة
مــوظـفـيـنــا عـلــى رأس أولــويــاتـنــا،
ومن بين أهم جوانب إرث البطولة
ت ـعــزيــز ح ـق ــوق ال ـع ـم ــال ف ــي قطر
والمنطقة والعالم ،ومن المؤكد أن
هذا اإلرث يلقي الضوء على التأثير
الفاعل الستضافة كأس العالم ألول
مرة في منطقتنا».
وأس ـ ـه ـ ـمـ ــت ج ـ ـهـ ــود م ــؤس ـس ــة
ال ـج ـي ــل ال ـم ـب ـه ــر ،ب ــرن ــام ــج اإلرث
االجتماعي واإلنساني في اللجنة
ال ـع ـل ـي ــا ،ف ــي ت ـي ـس ـيــر اس ـت ـضــافــة
األنشطة المجتمعية ،ضمن أهداف
المؤسسة الرامية إلــى االستفادة
من شعبية كرة القدم ،لتعزيز قيم

صورة تذكارية ألحد العمال مع هاري كين نجم إنكلترا
الوحدة والعمل الجماعي ومهارات
القيادة.
وق ـ ـ ــال ج ـي ـم ــي سـ ـي ــروي ــن ،أح ــد
العمال في استاد أحمد بن علي« :من
الرائع المشاركة في هذه األنشطة.
لـقــد شـكـلــت إحـ ــدى أه ــم الـلـحـظــات
فـ ــي حـ ـي ــات ــي ،وكـ ـ ـ ــان مـ ــن ال ـم ـب ـهــر
بالنسبة لــي االلـتـقــاء بــأحــد أفضل
العـبــي كــرة الـقــدم فــي الـعــالــم ،نجم
المنتخب الهولندي ومدافع ليفربول
اإلنكليزي فيرجيل فان دايك».

مــن جــانـبــه ،قــال أوزي ــر مــرتــازا،
أحد العمال في برج البدع« :سعدت
بالمشاركة فــي الفعالية ،وأشعر
كأنني أحصل على مكافأة ،تقديرا
لـلـعـمــل ب ـجــد ف ــي ه ــذا ال ـم ـشــروع.
أعشق المنتخب اإلنكليزي ،وأنا
مــن مشجعي قــائــد الـفــريــق هــاري
كين ،والنجم رحيم ستيرلنغ» .وقال
مدافع منتخب إنكلترا إريك داير:
«لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة
لـ ــي .ن ـح ــن نـ ـ ــدرك ج ـي ــدا ال ـج ـهــود

التي بذلها ه ــؤالء العمال إلقامة
بطولة كــأس العالم هنا .كــان من
الجيد المشاركة ،والتحدث معهم
ومشاركة عشقتنا لكرة القدم».
مــن جــانـبــه ،قــال ح ــارس مرمى
منتخب هولندا ،ريمكو باسفير:
«لـ ـق ــد ك ـ ــان ب ــا ش ــك لـ ـق ــاء رائـ ـع ــا.
واس ـت ـم ـتــع فــري ـق ـنــا بــال ـم ـشــاركــة،
وأع ـت ـق ــد أن ال ـع ـم ــال اسـتـمـتـعــوا
بالفعالية أيضا».
(د ب أ)
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رياضة
تجربة ساخنة لتدريبات المنتخب اإلسباني
إنريكي :أتمنى فوز األرجنتين إذا لم نفز
كانت الحصة التدريبية الثانية
للمنتخب اإلسباني في معسكره
األساسي بالدوحة ،بجامعة قطر،
ت ـج ــرب ــة س ــاخ ـن ــة ل ـل ـمــديــر الـفـنــي
للمنتخب لــويــس إنــريـكــي ،تحت
درج ــة ح ــرارة تـقـتــرب مــن  ،30مع
شـ ـع ــور أكـ ـب ــر ب ــالـ ـح ــرارة بـسـبــب
رطــوبــة بلغت نسبتها  ،%57في
الوقت الذي عاد ماركو أسينسيو
للمشاركة فــي ال ـمــران الجماعي،
ب ـي ـن ـمــا ي ـن ـت ـظــر الـ ـف ــري ــق وص ــول
أليخاندرو بالدي إلى المعسكر.
وتــدرب منتخب إسبانيا بدءا
م ــن  10:30ص ـب ــاح ــا بــالـتــوقـيــت
ال ـق ـطــري ،وس ــط شـعــور بــدرجــات
الحرارة المرتفعة في الدوحة ،وهو
يـعــد المنتخب الــوحـيــد ،بجانب
ه ــولـ ـن ــدا ،ال ـ ـ ــذي ت ـ ـ ــدرب الـجـمـعــة
الساعة  11:00صباحا في ملعب
بجوار منتخب الروخا ،الذي تدرب
في ظل درجات حرارة مرتفعة لن
يشعر بها في مباريات المونديال،
نظرا ألن المالعب م ــزودة بنظام
تكييف على أحدث طراز.

وأراد لويس إنريكي استخالص
ال ـن ـتــائــج ق ـبــل ت ـحــديــد مــواعـيــد
تــدري ـبــات ثــاب ـتــة ،بـعــد الـظـهــور
للمرة األول ــى فــي مــران الجمعة
ب ـ ـ ــدء ا مـ ــن  5:00م ـ ـسـ ــاء ،وس ــط
إحساس مختلف بالحرارة.

عودة أسينسيو
وش ـهــد ال ـم ــران ع ــودة مــاركــو
أس ـي ـن ـس ـي ــو إل ـ ـ ــى الـ ـت ــدريـ ـب ــات
الجماعية بعد جلسة االستشفاء
الـ ـت ــي خ ـض ــع ل ـه ــا أم ـ ـ ــس ،عـلــى
خ ـل ـف ـيــة شـ ـع ــوره بـ ـ ــآالم خفيفة
ع ـق ــب خ ــوض ــه مـ ـ ـب ـ ــاراة األردن
الودية كلها.
في هذه األثناء ،يواصل هوغو
جيامون التدريبات الفردية تحت
إشـ ـ ـ ــراف م ـع ــد بـ ــدنـ ــي ،وخـ ــاض
الــاع ـبــون ال ـم ــران وس ــط أج ــواء
رائعة ،في ظل تركيز على الجانب
البدني.
وأنـ ـ ـه ـ ــى ال ـ ـم ـ ــات ـ ــادور م ــران ــه
خـ ـل ــف أب ـ ـ ـ ـ ــواب مـ ـغـ ـلـ ـق ــة ،وس ــط

قـيــام مـســاعــدي لــويــس إنريكي
بـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ك ـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل،
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـل ـظ ـهــور األول في
م ـ ــون ـ ــدي ـ ــال ق ـ ـطـ ــر  2022أمـ ـ ــام
كوستاريكا ،األربعاء المقبل.

أتمنى فوز األرجنتين
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أع ـ ـ ـ ــرب ل ــوي ــس
إنريكي ،مدرب منتخب إسبانيا
ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ع ــن اعـ ـتـ ـق ــاده ب ــأن
المنتخب األلـمــانــي لديه فرصة
جيدة للفوز ببطولة كأس العالم
التي ستنطلق فعالياتها في قطر
اليوم .وخالل أول بث مباشر له
من العاصمة القطرية الدوحة ،قال
إنريكي ( 52عاما) إن «المنتخبات
الـ ـم ــرشـ ـح ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ــي هــي
الـ ـب ــرازي ــل واألرج ـن ـت ـي ــن وكــذلــك
ألمانيا التي فــازت باللقب أربع
مرات» ،مضيفا« :وكذلك إسبانيا،
وبــال ـط ـبــع ه ـن ــاك ف ــرق يـمـكــن أن
ت ـكــون م ـفــاجــأة مـثــل انـكـلـتــرا أو
هولندا».

غايا يودع زمالءه قبل مغادرته قطر
ّ
ودع المدافع اإلسباني خوسيه لويس غايا معسكر
منتخب بــاده بسبب إصابته بالتواء في الكاحل،
بينما أكد زمالؤه له قبل عودته إلى إسبانيا أن غيابه
سيكون «دافعأ أكبر» بالنسبة لهم كي يحققوا اللقب
الثاني في تاريخ الروخا.
واضطر غايا لمغادرة مقر بعثة منتخب إسبانيا
في الدوحة بعد يــوم جمعة عصيب لن ينساه قط،
وإبالغ المدرب لويس إنريكي له باستبعاده خاصة
أن ــه سيحتاج إل ــى أس ـبــوع على األق ــل للتعافي من
إصابته ،كما أن الفريق قد يصبح بال ظهير أيسر
إذا حدث مكروه لجوردي ألبا ،وهو ما دفع المدرب
الستدعاء أليخاندرو بالدي.
وبعد مكوثه في غرفته طــوال يــوم أمــس ،حصل

مدافع فالنسيا على وداع حار من زمالئه الـ  25في
المنتخب بين عناق ورسائل دعم وتصفيق حاد.
وأكــد قائد الفريق سيرجيو بوسكيتس لالعب
«كـلـمــات قليلة فقط قــد تــزيــل عنك الـشـعــور بتركنا
والذهاب والتغيب عن المونديال بعد كل ما تكبدناه
خالل التصفيات».
وأض ـ ــاف بــوسـكـيـتــس «شـكـلـنــا مـجـمــوعــة رائـعــة
وسنفتقدك كثيرا داخل الملعب وخارجه .سيكون ذلك
دافعا للبقية كي نكافح من أجل تحقيق شيء .ستكون
معنا رغم رحيلك وسنفعلها من أجلك».
ورد غايا بتمني األفضل والتوفيق لزمالئه قائال
ً
«كل التوفيق .نحن منتخب رائع وأنا حزين جدا لعدم
االستمرار معكم ألنني كنت متحمسا جدا هنا».

أزبيليكويتا :كيلور نافاس
نجم كوستاريكا
امتدح سيسار أزبيليكويتا مدافع المنتخب اإلسباني
الحارس كيلور نافاس ،معتبرا أنه «نجم كوستاريكا»،
وهي أول خصم إلسبانيا في مونديال  2022بقطر.
وق ــال أزبـيـلـيـكــويـتــا ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي« :كيلور
ال عــب يحظى بخبرة كبيرة على أعلى مستوى .فاز
بــأل ـقــاب كـبـيــرة وه ــو نـجــم كــوس ـتــاري ـكــا .ل ــدي نـظــرة
إيجابية للغاية تجاه هذا الحارس رفيع المستوى»،
مبرزا أن إسبانيا ستحاول تقديم مباراة جيدة أمام
كوستاريكا األربعاء المقبل.
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه ي ـكــن اح ـت ــرام ــا ك ـب ـيــرا لمنتخب
كوستاريكا ،موضحا أنه على الرغم من أنه تأهل
للمونديال عبر «الملحق» ،فإنه يرى أن لديه حظوظا
في تجاوز دور المجموعات وبلوغ ثمن النهائي.
وتابع مدافع تشيلسي« :أي مباراة في المونديال
مـعـقــدة .الـجـمـيــع ي ـبــدأ بـنـفــس ف ــرص ب ـلــوغ ال ــدور
التالي .نحن أثبتنا على مدار سنوات أننا منتخب
ي ـح ــاول ال ـل ـعــب بـنـفــس ال ـطــري ـقــة وخ ـلــق ال ـفــرص.
كــوس ـتــاري ـكــا مـنـتـخــب تـنــافـســي ل ـل ـغــايــة ،ولكننا
سنحاول فرض أسلوبنا».
وأضــاف «بدايتنا في آخر نسخ بكأس العالم لم
تسر ،كما كنا نرغب ،وعلينا أن نغير هذا».
(إفي)

خوسيه لويس غايا

جانب من تدريبات المنتخب اإلسباني
ي ــذك ــر أن إس ـب ــان ـي ــا س ـتــواجــه
ألـمــانـيــا وال ـيــابــان وكــوسـتــاريـكــا
ضـمــن الـمـجـمــوعــة الـخــامـســة في
الـ ـ ــدور ال ـت ـم ـه ـيــدي م ــن نـهــائـيــات
كأس العالم.
وك ـ ـت ـ ـبـ ــت ص ـح ـي ـف ــة «م ـ ــون ـ ــدو
ديبورتيفا» اإلسبانية أن نحو 150
ألف متفرج تابعوا أول بث مباشر
إلن ــريـ ـك ــي ع ـب ــر م ـن ـص ــة تــوي ـتــش
وأمكنهم أيضا توجيه أسئلة له.
وتـ ــابـ ــع إن ــريـ ـك ــي أنـ ـ ــه يـتـمـنــى
أن ي ـفــوز المنتخب األرجنتيني
ب ــال ـب ـط ــول ــة ف ــي ح ـ ــال ل ــم يـتـمـكــن
المنتخب اإلسباني من الفوز بها.
وك ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــت صـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـف ـ ـ ــة «ال
ب ـ ــان ـ ـج ـ ــواردي ـ ــا» اإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة إن
المنتخب اإلسباني يتسم بالطابع
الشبابي على نحو خــاص حيث
يبلغ المتوسط العمري لالعبيه
 25.3ع ــام ــا ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أنـ ــه ال
ت ــوج ــد ف ــرق ف ــي ال ـب ـطــولــة لــديـهــا
متوسط عمري أقــل مــن متوسط
أعمار المنتخب اإلسباني سوى

الملك فيليبي يحضر مباراة إسبانيا وكوستاريكا
سيحضر الـعــاهــل اإلسـبــانــي الملك فيليبي ال ـســادس ،األربـعــاء
المقبل ،أول مباراة لمنتخب إسبانيا أمام كوستاريكا في مونديال
قطر لكرة القدم ،التي تقام على ملعب الثمامة بالدوحة ،وفقا لجدول
األعمال األسبوعي للقصر الملكي.
وسيشجع الملك برفقة رئيس االتحاد اإلسباني لكرة القدم لويس
روبياليس منتخب المدرب لويس إنريكي في أول مباراة بالدور األول
من البطولة ،والتي سيلعب فيها أيضا أمام ألمانيا ( )27واليابان
مطلع ديسمبر المقبل .وجاء حضور الملك فيليبي السادس في البلد
العربي أيضا استجابة لدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني،
عندما زار مدريد في مايو الماضي.
وأشاد الملك ،خالل تلك الزيارة ،بمواجهة قطر تحدي استضافة
المونديال األول الــذي يقام في بلد عربي ،وأهــدى لألمير قميصا
(إفي)
للمنتخب اإلسباني لكرة القدم.

الملك فيليبي السادس

داير :توقيت المونديال يحمل إيجابيات وسلبيات

كيلور نافاس

أكد العب المنتخب اإلنكليزي ،إريك
دايــر ،الذي عاد إلى منتخب «األسود
الثالثة» بعد غياب لعامين ،أن توقيت
ال ـم ــون ــدي ــال ي ـح ـمــل م ـعــه اي ـجــاب ـيــات
وسلبيات في الوقت ذاته.
جـ ـ ـ ـ ــاءت ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات دايـ ـ ـ ـ ــر إلـ ــى
الصحافيين قـبــل يــو مـيــن مــن ظهور
إنكلترا للمرة األولى في مونديال قطر
 2022أمام المنتخب اإليراني.
وقـ ــال الع ــب تــوت ـن ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي:
«تـ ــوق ـ ـيـ ــت الـ ـ ـم ـ ــون ـ ــدي ـ ــال هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام
ا سـتـثـنــا ئــي بالنسبة للجميع ،و هــو
أم ـ ــر ج ـي ــد ب ـط ــري ـق ــة م ـ ــا ،ربـ ـم ــا لـيــس
كثيرا بالنسبة إلــى المدربين ،ألنهم
لـ ــم ي ـك ــن ل ــدي ـه ــم ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ــوق ــت
لالستعداد ،ولكن مــن وجهة نظرنا،
التغيير السريع أمر جيد ،أنا ال أطيق
االنتظار».
وت ــاب ــع« :ه ـن ــاك أمـ ــور س ـي ـئــة ،مثل
م ـس ــأل ــة اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات ،وه ـ ـنـ ــاك بـعــض
األشياء التي ،في العادة ،لن تجعلك
ّ
تفوت كأس العالم».

إريك داير
وس ـئــل الع ــب الــوســط ال ــدول ــي (28
عاما) ،الذي قد يشارك كقلب دفاع كما
يفعل فــي «تــوتـنـهــام» ،حــول الـقــرارات
التي تتخذها قطر ،ومــن بينها قرار

أنخيل كوريا وألمادا ينضمان لـ «راقصي التانغو»
وصل أنخيل كوريا وتياغو ألمادا،
ال ـلــذان تــم استدعاؤهما فــي اللحظات
األخـيــرة ليحال محل المصابين نيكو
غونزاليس وخواكين كوريا ،إلى الدوحة
امس ،لالنضمام إلى معسكر المنتخب
األرجنتيني ،الذي سيخوض مونديال
قطر .2022
وغــادر الالعبان ،مساء الجمعة ،من
مطار إزييزا الدولي في بوينوس أيرس،
ح ـي ــث ودعـ ـهـ ـم ــا اآلالف م ــن مـشـجـعــي
(األل ـب ـي ـس ـي ـل ـي ـس ـتــي) ،وفـ ــي وقـ ــت مبكر
مــن صـبــاح الـسـبــت ،هبطا فــي الــدوحــة
وتــوجـهــا إلــى جامعة قـطــر ،مقر إقامة
كتيبة المدرب ليونيل سكالوني.
ومع وصول مهاجم أتلتيكو مدريد
والع ــب وســط أتــانـتــا يونايتد أصبح
لـ ــدى الـ ـم ــدرب األرج ـن ـت ـي ـنــي اآلن ستة
وعشرون العبا متاحا تحت تصرفه.
ويـ ــؤكـ ــد الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي لـمـنـتـخــب
األرجنتين ،أن المجموعة باتت محددة
على الــرغــم مــن المتاعب الـتــي عاناها
بـعــض الــاعـبـيــن مـثــل مــدافــع توتنهام
كريستيان روم ـيــرو وج ـنــاح إشبيلية
ماركوس أكونيا ومهاجم رومــا باولو
ديباال من روما ومهاجم إنتر الوتارو
مارتينيز.
إال أن الالعبين األربعة تدربوا بشكل
طبيعي في جلسة المران التي أجرتها
األرج ـن ـت ـي ــن أم ـ ــس األول ف ــي مـنـشــآت

المنتخب األم ـيــركــي والمنتخب
الغاني.
وف ـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،دع ـ ــا إنــري ـكــي
المشجعين إلى تقديم مقترحات

بخصوص ما يتعين عليه فعله
في حال فوز المنتخب اإلسباني
بـ ــال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال« :س ــأتـ ـقـ ـب ــل
مـقـتــرحــات فــي ح ــال فــوزنــا وذلــك

ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن زوج ـ ـتـ ــي ال
يعجبها هــذا .يمكنني أن أصبغ
شعري أو أن أعمل ثقبا للتزيين».
(افي  -د ب أ)

جـ ــانـ ــب م ـ ــن ت ــدريـ ـب ــات
المنتخب األرجنتيني
مــوقــع مـعـسـكــرهــم .وق ــد أج ــروا تدريبا
على الملعب غاب عنه سبعة من العبي
سكالوني ،الذين تمرنوا داخــل قاعات
التدريبات خاضعين لعمل محدد.

وي ــواص ــل فــريــق «راق ـص ــي الـتــانـغــو»
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداداتـ ـ ـه ـ ــم ق ـ ـبـ ــل أن ي ـس ـت ـه ـل ــوا
مشاركتهم في مونديال قطر  2022بعد
غد الثالثاء ،بمواجهة أمام السعودية،

ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ال ـ ـجـ ــولـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن دور
ال ـم ـج ـمــوعــات ،ض ـمــن م ـج ـمــوعــة تضم
أيضا المكسيك وبولندا.
(إفي)

ح ـظ ــر ت ـ ـنـ ــاول ال ـج ـع ــة فـ ــي ال ـم ــاع ــب
ومحيطها ،واحترامها المشكوك فيه
لحقوق اإلنسان.
وصـ ـ ــرح دايـ ـ ــر «إنـ ـ ــه وض ـ ــع صـعــب

ّ
بالنسبة لنا ،ألننا كنا نعلم أنه سيتم
مناقشة هذا األمــر .عندما تم تحديد
(ال ــدول ــة الـمـنـظـمــة) لـكــأس الـعــالــم في
 ،2010كان عمري وقتها  16عاما ،لذا
بــالـنـسـبــة ل ــي يـصـعــب ع ـلـ ّـي الـحــديــث
عــن األم ــر .لــم يكن لدينا رأي أو حق
تـصــويــت عـلــى ال ـم ـكــان الـ ــذي ستقام
ـذه الـقــرارات يتخذها
فيه البطولة .هـ ّ
أشخاص أعلى منا بكثير ،واآلن نحن
ّ
يتعين عليه أن يجيب عــن هــذه
َم ــن
األسئلة».
وأض ــاف اإلنـكـلـيــزي« :أح ـمــل القيم
ّ
التي علمتني إياها عائلتي .وصلنا
إل ــى هـنــا مـنــذ وق ــت قـلـيــل ،أوال أري ــد
أن أع ـيــش ه ــذه الـتـجــربــة ،وب ـعــد ذلــك
لدي فكرة أفضل ّ
سيكون ّ
عما سأقوله.
كثير من األشياء التي حدثت مخيبة
لــآمــال لـلـغــايــة .كـفــريــق واح ــد لدينا
قـيــم مـعـ ّـيـنــة ،لكننا نـحـتــرم أي مكان
نذهب إليه».
(إفي)

موكوكو :أنا هنا كي أتعلم
أعـلــن يــوســف مــوكــوكــو ،ال ــذي لـعــب للمرة
األول ـ ــى م ــع الـمـنـتـخــب األل ـم ــان ــي ،األرب ـع ــاء
الماضي ،في ودية أمام عمان ،أنه سيسعى
إلى «التعلم» خالل مشاركته في مونديال
قطر ،مؤكدا أنه يريد حصد «النقاط
الـ ـث ــاث» ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـيــابــان
في  23الجاري ،كهدية لعيد
ميالده الثامن عشر ،الذي
يحتفل به اليوم.
وجاء ت تصريحات
م ــوك ــوك ــو ،ال ـ ــذي يـعــد
مـ ـ ــن أبـ ـ ـ ـ ــرز ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
ال ـ ــواع ـ ــدي ـ ــن ب ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــدم
األلـمــانـيــة ،أمــس الـسـبــت ،فــي أول
مؤتمر صحافي للمنتخب األلماني
منذ وصوله إلى قطر ،و قــال« :آمل
أن أ ت ـم ـك ــن م ــن ت ـس ـج ـيــل أهـ ـ ــداف»،
بعدما سدد في القائم أمام عمان
األربعاء الماضي.
وصرح المهاجم الشاب والعب
بــوروس ـيــا دورت ـم ــون ــد ،فــي إش ــارة
إ لــى مــدرب المنتخب هــا نــزي فليك،
«لقد وثق بي المدرب ،لذلك سأذهب
إل ــى أب ـعــد م ــدى .وأري ــد أن أسـتـمـتــع.
ال أفـكــر فــي تلك الـفــرصــة الـتــي كــادت
تتحول إ لــى هــدف .و جــودي هنا ،في
كأس عالم وأنا في عمر  17عاما ،ليس
شيئا معتادا .وفي النهاية ،المدرب هو
الذي يقرر ما إذا كنت ألعب أم ال».
و تــا بــع« :إ نـنــي هـنــا كــي أتعلم.
أ شـ ـ ـ ـع ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادة ألن ز مـ ـ ـ ــاء

مشهورين مثل توماس مولر يقدمون
لــي النصيحة .هـنــا أ فـضــل  26العبا
فـ ـ ــي ألـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا .إنـ ـ ـن ـ ــي فـ ـ ـخ ـ ــور جـ ــدا
لــو جــودي هنا وأ عـلــم أ نـنــي سأتعلم
كثيرا خالل البطولة».
وشـ ــارك الـمـهــاجــم ال ـش ــاب رفـقــة
قائد وحارس المنتخب األلماني
مــا نــو يــل نــو يــر ( 36ع ــا م ــا) في
المؤتمر الصحافي الذي عقد
السبت في الشمال ،وهي بلدة
تقع على بعد  120كلم إلى
الشمال من الدوحة ،وحيث
أقـ ـ ــام ال ـم ـن ـت ـخ ــب األل ـم ــان ــي
معسكره بها.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف م ـ ـ ــوك ـ ـ ــوك ـ ـ ــو:
«أمـ ـنـ ـيـ ـت ــي م ـ ــن أجـ ـ ــل ع ـيــد
ميالدي هي حصد النقاط
الـ ـ ـث ـ ــاث أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـيـ ــابـ ــان»،
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أنـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ــان لـ ـ ـي ـ ــود أن
يلعب مع ميروسالف كلوزه،
ا لـمـهــا جــم ا لـســا بــق للمنتخب
األ لـمــا نــي و مـتـصــدر الهدافين
في تاريخ بطوالت كأس العالم.
(إفي)

موكوكو

خسارة مقلقة لبلجيكا أمام الفراعنة
في ختام استعداداتها
أثارت الخسارة التي تعرض
لها المنتخب البلجيكي
أمام نظيره المصري قلق
جماهيره ،وسط تراجع
مستوى عدد من الالعبين
وفي مقدمتهم هازارد.

هازارد

إدين هازارد

أنـ ـه ــت ب ـل ـج ـي ـكــا ،ث ــال ـث ــة ال ـن ـس ـخ ــة األخـ ـي ــرة،
استعداداتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم
فــي قطر ،بخسارة مقلقة أمــام مصر  2-1أمس
األول ،على ملعب جابر األحمد ،بمباراة دولية
ودية.
وتـ ـق ــدم ال ـف ــراع ـن ــة ب ـه ــدف ــي م ـهــاج ـمــي نــانــت
الفرنسي مصطفى محمد ( )34وطرابزون سبور
التركي محمود حسن تريزيغيه ( ،)46وقلص
الشياطين الحمر الفارق في الشوط الثاني عبر
البديل مهاجم لنس الفرنسي لويس أوبيندا
(.)76
صحيح أن بلجيكا خاضت المباراة في غياب
بعض الالعبين األســاسـيـيــن بسبب اإلصــابــة،
وأبرزهم مهاجم إنتر ميالن اإليطالي روميلو
ل ــوك ــاك ــو ،ال ـ ــذي ي ـح ــوم ال ـش ــك حـ ــول م ـشــارك ـتــه
بالمونديال ،لكن أداء القائد نجم ريــال مدريد
ً
اإلسـبــانــي إي ــدن ه ـ ــازارد ،ال ــذي ك ــان شـبـحــا في
المباراة ،وزمالئه في المنتخب يثير قلق مدربه
اإلسباني روبرتو مارتينيز.
وجـ ــاءت ال ـخ ـســارة قـبــل  4أي ــام عـلــى خــوض
الشياطين الحمر مباراتهم األولى في المونديال
القطري ضد كندا ،ضمن الجولة األولى
ل ـم ـنــاف ـســات ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـســادســة

التي تضم المغرب وكرواتيا وصيفة المونديال
الروسي .2018
وهو الفوز الرابع لمصر على بلجيكا في 5
مواجهات بينهما مقابل خسارة واحدة.

بداية قوية لبلجيكا
واسـتـهـلــت بلجيكا ال ـم ـبــاراة بـشـكــل جيد،
وكادت تفتتح التسجيل عبر مهاجم فنربغشه
الـتــركــي ميتشي بــاتـشــواي المـســت العارضة
( ،)9ورد الفراعنة الذين يستعدون الستئناف
الـتـصـفـيــات الـمــؤهـلــة لـنـهــائـيــات ك ــأس األم ــم
اإلفريقية بساحل العاج  ،2024بتسديدة قوية
لتريزيغيه من داخل المنطقة ،أبعدها حارس
مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا إلى ركنية (.)11
وك ـ ـ ــاد الـ ــاعـ ــب ذات ـ ـ ــه ي ـض ــع الـ ـف ــراعـ ـن ــة فــي
المقدمة ،بعدما تلقى تمريرة بينية من العب
وسط أرسنال اإلنكليزي محمد النني فانفرد
وسدد كرة في جسد كورتوا تحولت إلى ركنية
( ،)21ونـجــح المنتخب الـمـصــري فــي افتتاح
التسجيل عندما استغل مصطفى محمد خطأ
في التمرير على حدود منطقة جزاء بلجيكا،
فراوغ العب وسط مانشستر سيتي اإلنكليزي

كيفن دي بروين وسددها على يسار كورتوا
(.)34
وأنـقــذ محمد الـشـنــاوي مــرمــى الـفــراعـنــة من
هدف بتصديه لتسديدة جناح أتلتيكو مدريد
اإلسباني يانيك كاراسكو مــن خــارج المنطقة
( ،)38ودفع مارتينيز بالعب وسط ليستر سيتي
يوري تيليمانس ومهاجم غلطة سراي التركي
دريس مرتنس وأوبيندا ،مكان العب وسط كلوب
ب ــروج هــانــس فــانــاكــن ودي بــرويــن وبــاتـشــواي
ً
مطلع الشوط الثاني ،لكن شباكه استقبلت هدفا
ً
ثــانـيــا عبر تريزيغيه ،إثــر تـمــريــرة مــن مهاجم
ليفربول اإلنكليزي محمد صالح (.)46
وأنقذ كورتوا مرماه من هدف ثالث بتصديه
لتسديدة تريزيغيه المنفرد إثر تمريرة بينية من
صالح ( ،)52وأشرك مارتينيز مدافع بوروسيا
دورتـ ـم ــون ــد األل ـم ــان ــي ت ــوم ــا مــون ـي ـيــه وم ــداف ــع
أندرلخت يان فيرتونغن مكان هــازارد ومدافع
رين الفرنسي أرثور ثيات ( ،)71ونجحت بعدها
بلجيكا بخمس دقائق في تقليص الفارق عبر
أوبيندا إثر تمريرة من كاراسكو سددها قوية
داخل المرمى ( ،)76ورد صالح بتسديدة قوية
مرت بجوار القائم األيمن لمرمى كورتوا (.)87
(أ ف ب)

القائد الهش ال يريد االستسالم
يـخــوض الـمـهــاجــم البلجيكي إدي ــن هـ ــازارد غـمــار نهائيات
مونديال قطر بثوب القائد الهش الذي يحاول إثبات أحقيته
على أرض الملعب ،بعد موسم صعب في صفوف ناديه ريال
ً
ً
مدريد اإلسباني لم يكن فيه العبا أساسيا.
يــدافــع ابــن الحادية والثالثين عــن مستواه بالقول «لم
ً
ً
أصبح سيئا على مدى سنتين أو ثالث .لدي رغبة حاليا
في إظهار ما أستطيع القيام به وإثبات قدرتي على تقديم
كرة قدم جميلة».
لم يكن هازارد الذي اختير ثاني أفضل العب في نسخة
ً
كأس العالم روسيا  2018بعد حلول منتخب بالده ثالثا،
يمزح أمام الصحافيين المحليين االثنين قبل التوجه إالى
الكويت لخوض مباراة ودية ضد مصر (.)2 - 1
وأض ــاف «ستكون مشاركتي الثالثة فــي كــأس العالم،
أرغــب فــي أن أظهر للشعب البلجيكي بأني مــا زلــت هنا
ويستطيعون االعتماد على قائدهم .ربما تكون فرصتنا
األخ ـي ــرة مــع ه ــذا الـجـيــل الــذه ـبــي مــن أج ــل ال ـفــوز بـلـقــب ما
وبالتالي سنحاول بذل قصارى جهدنا».
وفي مشاركته في النسختين السابقتين ،خرج المنتخب
البلجيكي أمــام األرجنتين في ربع نهائي مونديال البرازيل
عام  ،2014قبل أن يخسر أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي
النسخة األخيرة قبل أربع سنوات ويكتفي بالمركز الثالث.
كــان هــازارد الــذي خــاض  122مباراة دولية سجل خاللها 33

ً
هدفا ،جناحا ال يمكن إيقافه عندما تألق في صفوف ليل الفرنسي
( )2012 - 2007ثــم مــع تشلسي اإلنكليزي ( .)2019 - 2012لكن
تجربته مع ريال مدريد لم تكن ناجحة على اإلطالق على الرغم من
ً
ً
أن الفريق الملكي دفع مبلغا ضخما للحصول على خدماته مقابل
 115مليون يورو وهو األغلى في تاريخ الميرينغي.

منافسة تروسار
وفي الوقت الذي يحاول فيه هازارد استعادة مستواه السابق
الذي سيسمح له بخوض مباراة بالكامل أو ربما سبع في حال
بلوغ منتخب بالده المباراة النهائية ،فإن المنافسة ازدادت في
اآلونــة االخـيــرة وســط تألق مهاجم برايتون اإلنكليزي لياندرو
تروسار وتسجيله ثالثية في مرمى ليفربول في الدوري اإلنكليزي.
ً
ويعترف ه ــازارد بأحقية تــروســار فــي اللعب بــدال منه بقوله
«سيأخذ أحدهم مركزي ،هكذا هي األمور .اذا كنتم تتحدثون عن
لياندرو ،فإنه يستحق أن يوجد مكاني في الوقت الحالي ،لكني
ً
لن أستسلم .إذا لعب بدال مني ،فسأكون أول من يقدم له التهنئة».
وتــابــع صراحته بــالـقــول ،إنــه فــي السنتين األخيرتين «ال اعتبر
نفسي من األساسيين» لكنه يحلم بــأن يثبت قدرته على تقديم
الكثير لمنتخب بــاده «في بعض األحيان تضع قائد المنتخب
على الدكة ،لكن ليس بشكل دائم» ليبعث برسالة مبطنة إلى مدربه
اإلسباني روبرتو مارتينيس.

صالح وهازارد في مواجهة مصر وبلجيكا

كاراسكو :منتخبنا يجب أن
يتعلم من أخطائه
قــال نجم منتخب بلجيكا يانيك
كاراسكو ،أفضل العب في صفوف
«الشياطين الحمر» في المباراة
ا لــود يــة ا لـتــي انتهت بالخسارة
أ مـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـصـ ــر (  ،)2 -1إن ث ـم ــة
ضـ ــرورة لـلـتـعـلــم م ــن األخ ـط ــاء ،م ــن أجــل
رفع مستواهم قبل خوض مونديال قطر.
وصـ ــرح ك ــاراس ـك ــو ب ـعــد ال ـهــزي ـمــة فــي
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي أق ـي ـم ــت ب ــال ـك ــوي ــت أم ــام
م ـص ــر ،ال ـت ــي ل ــم ت ـت ــأه ــل ل ـك ــأس ال ـع ــال ــم:
« عـلـيــك أن تتعلم ا ل ــدرس مــن أ خـطــا ئــك»،
وأن تـ ـسـ ـتـ ـع ــد لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة األو ل ـ ـ ـ ـ ــى ف ــي
المونديال.
وأق ــر الع ــب ال ــوس ــط ،ال ــذي ح ـمــل ثقل
الـ ـهـ ـج ــوم فـ ــي ص ـ ـفـ ــوف ب ـل ـج ـي ـك ــا ،ب ــأن ــه
ح ــاول «إح ـ ــداث تــأث ـيــر ،وإح ـ ــداث خـطــر»
لـلـمـنــافـسـيــن فــي م ـب ــاراة «لــأســف كــانــت
معقدة بعض الشيء».

كاراسكو

صربيا تنهي تحضيراتها بفوز كبير على البحرين
أنهت صربيا تحضيراتها لنهائيات كــأس العالم التي
تستضيفها قطر من اليوم حتى  18أكتوبر ،بفوز ودي كبير
على مضيفتها البحرين  1-5أمس األول.
وبـعــدمــا أن ـهــت ال ـشــوط األول مـتـعــادلــة ب ـهــدف لــدوشــان
تاديتش ( )8مقابل هدف لعبدالله يوسف هالل ( 15من ركلة
جزاء) ،زج المدرب دراغان ستويكوفيتش في بداية الشوط
الثاني بمهاجم يوفنتوس اإليطالي دوشان فالهوفيتش الذي
غاب عن المباريات األخيرة لعمالق تورينو بسبب اإلصابة.
ً
وسرعان ما ترك مهاجم فيورنتينا اإليطالي السابق أثرا
بتمريره كرة هدف التقدم لتاديتش ( )50الــذي رد الجميل
ً
ثوان ،مانحا فالهوفيتش فرصة تسجيل الهدف الثالث
بعد
ٍ
للمنتخب الصربي (.)51
وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة  87حين أضاف
فيليب دجوريتشيتش ،بديل تاديتش ،الهدف الرابع بكرة
رأسية بتمريرة من فيليب مالدينوفيتش ( ،)87قبل أن يلعب
ً
فالهوفيتش دور الممرر مجددا في الهدف الخامس الذي
سجله لوكا يوفيتش (.)89
وتبدأ صربيا مشوارها في المونديال القطري الخميس
بـمــواجـهــة م ــن ال ـع ـيــار الـثـقـيــل ض ــد ال ـب ــرازي ــل بـطـلــة الـعــالــم
خمس مرات ،ضمن المجموعة السابعة التي تضم سويسرا
والكاميرون.

العبو المنتخب الصربي خالل تدريبات سابقة
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رياضة
ُ
المنتخب األلماني يكمل مرانه دون فولكروغ
بيرهوف يثق بلحاق نيكالس بمباراة «المانشافت» األولى
أكـ ـم ــل ال ـم ـن ـت ـخ ــب األل ـم ــان ــي
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم مـ ــرانـ ــه فـ ــي ق ـطــر،
أمـ ـ ـ ــس ،بـ ـمـ ـش ــارك ــة الع ـ ـ ــب خــط
الوسط توماس مولر ،والمدافع
أنطونيو روديغر ،لكن من دون
مـ ـش ــارك ــة الـ ـمـ ـه ــاج ــم ن ـي ـكــاس
فولكروغ.
وغ ــاب فــول ـكــروغ عــن الـمــران
بـسـبــب نــزلــة بـ ــرد ،ول ــم يتضح
بعد ما إذا كان الالعب سيكون
ً
جاهزا للمشاركة مع المنتخب
األل ـم ــان ــي ف ــي م ـب ــارات ــه األولـ ــى
ب ــالـ ـبـ ـط ــول ــة أمـ ـ ـ ـ ــام ال ـم ـن ـت ـخ ــب
الياباني األربعاء المقبل.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك م ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــم فـ ــريـ ــق
فيردر بريمن للمرة األولــى مع
المنتخب األلـمــانــي فــي مـبــاراة
ودي ــة أم ــام المنتخب العماني
َّ
وسجل هدف
األربعاء الماضي،
الفوز في المباراة التي انتهت
بنتيجة  - 1صفر.

وان ـ ـ ـضـ ـ ــم م ـ ــول ـ ــر ورودي ـ ـ ـغـ ـ ــر
ل ـل ـف ــري ــق بـ ـع ــد أن غـ ــابـ ــا ل ـع ــدة
أســابـيــع لــإصــابــة .وف ــي ال ـ ـ 15
دقيقة المفتوحة لوسائل اإلعالم
خالل التدريبات ،لم تكن هناك
أي مشكلة بالنسبة للثنائي.
كـمــا اس ـت ـعــاد ه ــان ــزي فليك،
ال ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب
األلماني ،الحارس مارك أندريه
تير شتيغن بعد تأخر وصوله
لمعسكر المنتخب ،بسبب عسر
هضم.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أع ـ ـ ــرب أول ـي ـف ــر
بيرهوف ،مدير االتحاد األلماني
لكرة القدم ،أمس ،عن ثقته بأن
ال ـم ـه ــاج ــم ن ـي ـك ــاس ف ــول ـك ــروغ
ً
سـيـكــون جــاهــزا للمشاركة في
مـ ـب ــاراة ال ـفــريــق األول ـ ــى بـكــأس
العالم  2022في قطر.
ً
وك ــان فــول ـكــروغ ( 29عــامــا)،
مـ ـه ــاج ــم فـ ـ ـي ـ ــردر بـ ــري ـ ـمـ ــن ،هــو

الوحيد الذي غاب عن تدريبات
المنتخب األل ـمــانــي ،أم ــس ،في
نادي الشمال الرياضي القطري،
بسبب إصابته باإلنفلونزا.
وقـ ـ ــال بـ ـي ــره ــوف« :ال يـمـكــن
التوقع بشكل دقيق» قبل مباراة
الفريق األولى في البطولة ،التي
يلتقي فيها المنتخب الياباني
األربعاء المقبل.
ورغــم هــذا ،يرى بيرهوف أن
ً
الــوقــت ال ي ــزال كــافـيــا ليستعد
الــاعــب لـبــدايــة م ـشــوار الفريق
ب ــالـ ـبـ ـط ــول ــة .وكـ ـ ـ ــان ف ــولـ ـك ــروغ
اس ـت ـهــل م ـس ـيــرتــه ال ــدول ـي ــة مع
ال ـم ـن ـت ـخــب األل ـم ــان ــي األربـ ـع ــاء
ال ـمــاضــي ،وسـجــل ه ــدف الـفــوز
 0-1ع ـلــى الـمـنـتـخــب الـعـمــانــي
ً
وديا في مسقط.
(د ب أ)

جانب من تدريبات المنتخب األلماني

اإلكوادور تعاني العقم التهديفي

العبو المنتخب اإلكوادوري

يـسـتـهــل مـنـتـخــب اإلك ـ ـ ـ ــوادور لـكــرة
العالم مونديال  2022في قطر ،بينما
ً
ً
يعاني عقما تهديفيا ،لكن مع الحفاظ
في الوقت ذاتــه على نظافة شباكه في
آخر  6مباريات.
وم ـنــذ انـتـهــاء الـتـصـفـيــات المؤهلة
لـلـمــونــديــال خــاضــت اإلك ـ ـ ــوادور ،الـتــي
ت ـب ــدأ م ـش ــواره ــا ب ـك ــأس ال ـعــالــم ال ـيــوم
فــي الـمـبــاراة االفـتـتــاحـيــة أم ــام قـطــر6 ،
مـبــاريــات ودي ــة ،سجلت فيها هدفين
فقط ،بينما لم تتلق أي هدف.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـب ــاري ــات ان ـت ـص ــرت
اإلك ــوادور على نيجيريا  ،0-1والــرأس
األخ ـض ــر بـنـفــس الـنـتـيـجــة ،وت ـعــادلــت
ً
سـ ـلـ ـبـ ـي ــا م ـ ــع الـ ـمـ ـكـ ـسـ ـي ــك والـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان
والسعودية والعراق.
وبناء عليه ،فإن منتخب اإلكــوادور

ً
يـسـجــل ف ــي الـمـتــوســط ه ــدف ــا ك ــل 270
دق ـي ـقــة ،م ــا يـعـنــي أن ــه ل ــم يـهــز الـشـبــاك
في  540دقيقة ،بينما لم تهتز شباكه
فــي  606دقــائــق .وف ــي خـمــس مــن هــذه
الــوديــات الست كــان حــارس المنتخب
ألكسندر دومينجيز ،بينما لعب ودية
واحدة الحارس هيرنان جالينديز.
ومــن الـشـكــوك الكبيرة فــي تشكيلة
ً
اإلك ــوادور أمــام قطر غــدا هو الحارس،
إذ يبدو أن المدرب جوستافو ألفارو لم
يستقر بعد بين دومينغيز وغالينديز،
ً
ً
علما أن الفريق يحظى أيضا في القائمة
بالحارس مويسيس راميريز ،الذي فاز
ً
مؤخرا بكوبا سود أمريكانا مع فريقه
إندبنديينتي ديل بايي.
(إفي)

نوير يجدد تأكيده على
حمل شارة «المثليين»
جـ ّـدد حــارس مرمى المنتخب
األلـ ـم ــان ــي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم مــانــويــل
نــويــر ،أم ــس ،تــأكـيــده عـلــى حمل
ّ
التنوع
شارة «المثليين» ،لتعزيز
وال ـش ـم ــول ق ـبــل أربـ ـع ــة أيـ ـ ــام من
ال ـم ـبــاراة األول ــى لمنتخب بــاده
في نهائيات كأس العالم في قطر.
حتى قبل االنتهاء من سؤال في
هذا الصدد خالل مؤتمر صحافي،
أجـ ـ ــاب حـ ـ ــارس ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
بــوضــوح «نـعــم» :سيرتدي شــارة
القائد متعددة األلوان ،كما ستفعل
منتخبات أوروبية أخرى.

وقال بطل العالم عام  2014في
ال ـبــرازيــل« :لــديـنــا دع ــم مسؤولي
ات ـحــادنــا مــع الــرئ ـيــس ،ون ـحــن ال
نخاف» من العواقب المحتملة.
وكان رئيس االتحاد األلماني
لـلـعـبــة ب ـي ــرن ــد ن ــويـ ـن ــدورف أك ــد
الجمعة أنه على استعداد لدفع أي
غرامات مالية.
وأش ـ ـ ــاد ن ــوي ــر «ب ــالـ ـق ــوة الـتــي
ً
تمثلها هــذه الـشــارة» ،معربا عن
سـعــادتــه ك ــون منتخبات أخــرى
اتخذت القرار نفسه.
وقـ ــال «م ــن ال ـج ـيــد أن ـنــا لسنا

مانويل نوير

الوحيدين ،يمكننا إرس ــال هذه
ً
الــرســالــة م ـع ــا» .وأكـ ــدت العديد
من المنتخبات األوروبية بينها
ألمانيا وإنكلترا ،وصيفة بطلة
ً
أوروب ــا ،قبل  18شهرا تأييدها
حمل قادتها لهذه الشارة.

الرئيس البرازيلي :كريستيانو لم يعد يلعب كما كان
اعتبر الرئيس البرازيلي المنتخب
لــو يــس إينياسيو لــوال دا سيلفا ،أن
الوقت غير موات «للحكم» على اختيار
قطر لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة
القدم التي تبدأ اليوم.

وقال ،عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء
البرتغالي أنطونيو كوستا في لشبونة:
«ال أعرف ما هو المعيار الختيار قطر،
وفــي كل األح ــوال ،ال يعود إلينا الحكم
على المعيار ،االختيار تم ،وتقرر».

وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف لـ ـ ـ ـ ــوال« :تـ ـ ـ ــم اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء
المنتخبات ،وبدأت التدريب ،ما نريده
هــو أن يـلـعــب الــاع ـبــون بـشـكــل جيد
ً
ً
ليقدموا لنا عرضا ،لنا جميعا».
منذ اختيارها في نهاية عام 2010

لوال دا سيلفا

جانب من تدريبات المنتخب البرازيلي

لـتـنـظـيــم ه ــذا ال ـح ــدث ال ـعــال ـمــي على
حساب الــواليــات المتحدةّ ،
تعرضت
قطر النتقادات كيدية مستمرة بسبب
سـجـلـهــا بـقـضــايــا بـحـقــوق االن ـس ــان،
ومعاملتها للعمال األجانب وموقفها
من حقوق المرأة والمثليين.
وعـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد الـ ــريـ ــاضـ ــي ،ق ــال
ال ــرئ ـي ــس ال ـب ــرازي ـل ــي ال ـم ـن ـت ـخــب ،إنــه
ي ـع ـت ـقــد «ب ـ ـصـ ــدق» و«ب ـ ـكـ ــل ت ــواض ــع»
بفرص بالده في الفوز بالبطولة.
وقــال في مؤتمر صحافي مشترك
مــع رئـيــس الـ ــوزراء الـبــرتـغــالــي« :بعد
ً
ع ـشــريــن ع ــام ــا ،حـ ــان ال ــوق ــت لـتـكــون
البرازيل بطلة العالم مرة أخرى».
وأوضــح لــوال ،البالغ من العمر 77
ً
ً
عاما« :أوال ألن بعض الفرق المهمة لم
ً
الحائزة
تعد جيدة .ثانيا ،ألن إيطاليا،
ً
البطولة أربع مرات ،لن تحضر .ثالثا،
ألن كريستيانو رونالدو لم يعد يلعب
ً
كما كان منذ خمسة عشر عاما» مما
جعل كوستا يبتسم.
من جانبه ،حاول رئيس الحكومة
البرتغالية التمييز بين دعم منتخب
بـ ـ ـ ـ ــاده ،واالع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
الـمـتـعـلـقــة بــال ـب ـلــد ال ـم ـض ـيــف لـكــأس
العالم.
وق ــال كــوسـتــا« :عـنــدمــا نــذهــب إلــى
هناك ،ال نذهب بالتأكيد لدعم النظام
في قطر أو انتهاك حقوق اإلنسان في
قطر أو التمييز ضد المرأة في قطر .ال،
نحن نذهب لدعم المنتخب الوطني».

نجوم العصر الذهبي يعتزون باستضافة قطر للمونديال
أع ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن نـ ـج ــوم
الـعـصــر الــذهـبــي لـكــرة الـقــدم
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة عـ ـ ــن اع ـ ـتـ ــزازهـ ــم
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــة دولـ ـ ـ ـ ـ ــة قـ ـط ــر
ب ـط ــول ــة ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ل ـك ــرة
القدم «مونديال  ،»2022التي
تنطلق منافساتها اليوم.
وأش ـ ـ ـ ــاد ه ـ ـ ــؤالء الـ ـنـ ـج ــوم،
ب ــال ـت ـن ـظ ـي ــم ال ـم ـت ـم ـي ــز ل ـه ــذا
ال ـ ـحـ ــدث الـ ــريـ ــاضـ ــي ال ـك ـب ـيــر
معبرين عن أملهم في نجاح
هـ ــذا ال ـم ــون ــدي ــال ال ـ ــذي يـعــد
مفخرة لكل العرب.
وقال قائد منتخب الكويت
ا لـســا بــق سعد ا لـحــو طــي ،إنه
ً
سعيد جــدا كمواطن كويتي
ً
ً
أوال وكرياضي ثانيا بتنظيم
األشقاء في قطر لهذا العرس
ً
الكروي العالمي ،متمنيا لهم
التوفيق السيما أن الدوحة

جاسم يعقوب وسعد الحوطي
ّ
سخرت كل اإلمكانات إلنجاح
تلك النسخة مــن المونديال
حيث قامت بتشييد عدد من
ا لـمــا عــب ا لــدو ل ـيــة المتميزة

وتطوير البنية التحتية.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـحـ ـ ــوطـ ـ ــي ع ــن
ش ـكــره الـجــزيــل لــأشـقــاء في
ً
قطر قيادة وحكومة وشعبا

ً
لتقديمهم نـمــوذ جــا يحتذى
ف ـ ـ ــي تـ ـنـ ـظـ ـي ــم ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــدث
الرياضي الكبير.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال نـ ـج ــم

عبدالله البلوشي

م ـن ـت ـخ ــب الـ ـك ــوي ــت ال ـس ــاب ــق
ج ــاس ــم يـ ـعـ ـق ــوب ال ـم ـل ـق ــب ب ـ
«ال ـمــرعــب» ،إن دول ــة قـطــر لم
ً
تـ ــدخـ ــر جـ ـ ـه ـ ــدا ف ـ ــي ت ـس ـخ ـيــر
ك ــل اإلمـ ـك ــان ــات ل ـن ـج ــاح ه ــذا

ال ـمــونــديــال ول ـتــؤكــد لـلـعــالــم
أن ـهــا قـ ــادرة عـلــى اسـتـضــافــة
ً
كأس العالم  2022معربا عن
أمله في أن يخرج المونديال
بشكل را ئــع و مـشــرف للعرب
ً
جميعا .
وأ ضـ ــاف ي ـع ـقــوب بصفته
أ حــد نـجــوم منتخب الكويت
الـ ـ ــذي شـ ـ ــارك فـ ــي م ــون ــدي ــال
 1982بــإ س ـبــا ن ـيــا أن بـطــو لــة
كأس العالم بالنسبة لالعب
كـ ــرة الـ ـق ــدم ت ـخ ـت ـلــف ع ــن أي
بطولة أخرى قد يشارك فيها
فـهــي ( عــا لــم آ خ ــر) يتمنى أي
العب المشاركة فيها وارتداء
قـمـيــص ب ـلــده أل ن ـهــا ستكون
ال ــذك ــرى األع ـ ــز واألغـ ـل ــى فــي
مسيرته الكروية.
بدوره ،أكد الالعب الدولي
ال ـســابــق ع ـبــدال ـلــه الـبـلــوشــي

ث ـق ـت ــه فـ ــي قـ ـ ــدرة وإمـ ـك ــان ــات
األش ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي دولـ ـ ـ ـ ـ ــة ق ـط ــر
إلنجاح هذا الحدث الرياضي
ً
المهم ،داعيا المولى عز وجل
أن يــو ف ـق ـهــم و ت ـخ ــرج نـسـخــة
( مــو نــد يــال  )2022ا لـتــي تعد
م ـف ـخ ــرة ل ـك ــل الـ ـع ــرب بـشـكــل
مميز.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه أع ـ ـ ــرب ن ــائ ــب
رئيس االتحاد الكويتي لكرة
ال ـق ــدم ه ــاي ــف ال ـم ـط ـيــري عــن
ث ـق ـتــه ف ــي ن ـج ــاح دول ـ ــة قـطــر
فـ ــي ت ـن ـظ ـيــم ه ـ ــذه ال ـب ـط ــول ــة،
مـ ــؤ كـ ــدا أن نـ ـج ــاح قـ ـط ــر فــي
ً
ه ــذه ال ـت ـجــربــة ي ـعــد ن ـجــاحــا
لكل العرب.
(كونا)

فان غال حائر بين
ّ
حراس عرين هولندا
تتأرجح اختيارات مدرب
المنتخب الهولندي فان غال
لحراس عرين فريقه في
مستهل مشواره بالمونديال
فينورد
بين حارس مرمى ً
جاستن بيلو ( 24عاما)
والحارس المخضرم ألياكس
أمستردام ريمكو باسفير (39
ً
عاما).

ً
َم ــن سـيـكــون ح ــارس ــا لمرمى
المنتخب الهولندي لكرة القدم
في مونديال قطر ،اختار المدرب
لــويــس فــان خــال استبعاد أكثر
حراس مرمى «البرتقالي» خبرة،
ياسبر سيليسن ،في رهان جديد
للمدرب المخضرم.
لعب حراس المرمى الثالثة في
التشكيلة الرسمية الهولندية 8
مباريات دولية ،أي أقل بثماني
م ــرات مــن سيليسن ( 33عـ ً
ـامــا)،
( 63مباراة دولية) ،الذي «انفجر
ب ـ ـغ ـ ـضـ ــب» ع ـ ـنًـ ــدمـ ــا ع ـ ـلـ ــم بـ ـع ــدم
استدعائه ،وفقا لوسائل اإلعالم
المحلية.
أمـ ـ ــام ال ـس ـن ـغ ــال ف ــي ال ـجــولــة
األولى من منافسات المجموعة
األول ـ ـ ـ ــى ،غ ـ ــدا ،مـ ــن الـ ـم ــرج ــح أن
يـ ـك ــون اخـ ـتـ ـي ــار ف ـ ــان خ ـ ــال بـيــن
ح ــارس مــرمــى فـيـنــورد جاستن
ب ـي ـلــو ( 24عـ ــامـ ــا) ،وص ــاح ـُـب 6
مباريات دولية ،لكنه لم يخض
أي واحــدة في  ،2022ومخضرم
أياكس أمستردام ريمكو باسفير
( 39عــامــا) وصــاحــب مـبــاراتـيــن
دول ـي ـت ـيــن ف ـق ــط ،خــاض ـه ـمــا فــي
سبتمبر الـمــاضــي مـكــافــأة على

تــألـقــه ال ــرائ ــع ال ـمــوســم الـمــوســم
الماضي.
مفاجأة التشكيلة الهولندية
ك ـ ــان ح ـ ــارس م ــرم ــى هـيــرنـفـيــن
أنـ ـ ــدريـ ـ ــس ن ـ ــوب ـ ــرت ( 28ع ــام ــا)
وصاحب الطول الفارع ( 2:03م).
لكن يبدو أن المبتدئ الــذي
ُ
لم يخض أي مباراة دولية حتى
اآلن ،يتجه إلى لعب دور حارس
المرمى البديل.
خالل مؤتمره الصحافي األول
فــي ال ــدوح ــة األرب ـع ــاء الـمــاضــي،
حرص فان خال على عدم الكشف
عن أوراقه في هذا المركز ،حيث
فشلت هولندا في إيجاد خليفة
بقيمة العمالق الدولي إدوين فان
در سار ( 130مباراة دولية) منذ
اعتزاله عام .2008
وبـعــد ضغط وســائــل اإلعــام
الهولندية ،اكتفى فان غال بتأكيد
أن قرار منح القميص رقم واحد
لباسفير ال يعني أن الالعب (40
ً
عاما) سيكون أساسيا في قطر.

ضربة 2014
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ــدرب ال ـص ـعــب

فان غال خالل حصة تدريب للمنتخب الهولندي
الـ ـم ــراس ( 71ع ــام ــا)« :منحتهم
(حـ ـ ــراس ال ـم ــرم ــى) رق ـم ــا حسب
أعمارهم» ،موضحا للصحافيين
الحائرين أن «هذه ليست مزحة،
أنا ال أمزح أبدا خالل المؤتمرات
الصحافية».
وم ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،مـ ــن ال ـص ـع ــب فــك
منطق المدرب في ضوء األرقــام
األخ ـ ـ ـ ــرى ال ـم ـخ ـ ّـص ـص ــة ل ـب ـي ـلــو،

األصـ ـغ ــر ب ـي ــن حـ ـ ــراس ال ـمــرمــى
الثالثة ،بعد أن حصل على الرقم
 13ون ــوب ــرت صــاحــب ال ــرق ــم 23
والحائر بينهما.
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي ف ـ ـ ـ ــإن الـ ـمـ ـع ــرك ــة
مـحـتــدمــة ب ـيــن أن ـص ــار باسفير
ً
ال ـ ـ ــذي ي ـع ـي ــش م ــوس ـم ــا م ــذه ــا
ف ــي عـمــر  40ع ـ ً
ـام ــا تـقــريـ ًـبــا بعد
م ـس ـي ــرة ب ــاهـ ـت ــة ،وب ـي ـل ــو الـ ــذي

ّ
يمثل المستقبل ،و يـبــدو أن كل
التوقعات تصب تجاهه.

ال يخشى المجازفة
قــد يـقــول فــان غــال الـمــزيــد في
المؤتمر الصحافي المقرر عقده
بعد ظهر الـيــوم بــالــدوحــة ،لكنه
أظهر بالفعل في الماضي أنــه ال

يـخـشــى ال ـم ـجــازفــة ب ـهــذا الـمــركــز
شديد الحساسية.
تبقى واليته السابقة على رأس
اإلدارة الفنية للمنتخب الهولندي
ب ـيــن  2012و ،2014را س ـخ ــة في
األذهــان برهانه على الفوز على
كوستاريكا في ربع نهائي كأس
العالم في البرازيل (صفر -صفر،
 3- 4بركالت الترجيح).

في الدقيقة األخيرة من الوقت
اإلضــافــي ،قبيل ركــات الترجيح
المصيرية ،قام بإخراج الحارس
سيليسن ليدفع بتيم كرول :خيار
رابـ ــح أربـ ــك الع ـب ــي كــوسـتــاريـكــا
الــذيــن لــم يـكــونــوا على علم جيد
ب ـت ـح ــرك ــات ــه فـ ــي الـ ـم ــرم ــى خ ــال
الركالت الترجيحية.
(أ ف ب)

ريتشارلسون :سنفعل ما بوسعنا للفوز بالكأس كيروش لم يفاجأ بتصريحات رونالدو
قال العب توتنهام االنكليزي ريتشارلسون
إن المنتخب البرازيلي سيفعل كل ما بوسعه
من أجل تحقيق بطولة كأس العالم لكرة القدم
للمرة السادسة في تاريخه ،حينما يخوض
نهائيات البطولة التي تنطلق اليوم في قطر.
ويتمتع المنتخب البرازيلي بتاريخ كبير
فــي كــأس الـعــالــم ،حيث حقق لقب البطولة 5
مرات ،وهو األكثر تتويجا بالبطولة ،ويعود
آخ ــر ف ــوز لــه باللقب إل ــى ع ــام  ،2002ويــدخــل
رج ــال ال ـم ــدرب تـيـتــي الـبـطــولــة فــي قـطــر وهــم
من المرشحين بقوة ،خاصة أن الفريق خسر
مـبــاراة واحــدة فقط منذ عــام  ،2019وهــي في
المباراة النهائية لكوبا أميركا أمام األرجنتين
العام الماضي.
وس ـي ـش ــارك ري ـت ـشــارل ـســون ل ـل ـمــرة األول ــى
فــي ك ــأس ال ـعــالــم بـعــدمــا سـجــل  17هــدفــا في
 38مباراة مع المنتخب البرازيلي الــذي لعب
لــه لـلـمــرة األول ــى عــام
.2018

وق ــال الــاعــب الـبــالــغ  25عــامــا إن ــه سيبذل
وزمالؤه كل ما بوسعهم من أجل العودة للبالد
بلقب الـبـطــولــة ،حيث أوض ــح فــي تصريحات
ل ـيــورو س ـبــورت« :ه ــل سـنـفــوز؟ ال أعـلــم لكننا

سـنـفـعــل ك ــل م ــا لــديـنــا م ــن أج ــل ال ـف ــوز بـكــأس
العالم» ،مضيفا« :أفضل العمل في صمت،وأن
نقوم بعملنا ونفعل كل ما بوسعنا كل يوم،
والمدرب (تيتي) سيجهزنا لكأس عالم عظيمة».

تونس عازمة على تحقيق نتيجة
إيجابية أمام الدنمارك

فرجاني ساسي

يـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ال ـتــون ـســي اس ـت ـعــداداتــه
لـمــواجـهـتــه األولـ ــى في
م ــو ن ــد ي ــال ق ـط ــر 2022
أمام الدنمارك الثالثاء
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل ،مـ ــع
إق ـ ــام ـ ــة ح ـص ـتــه
ال ـ ـ ـتـ ـ ــدري ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ع ـلــى
م ـل ـعــب الـ ُـع ـق ـلــة
فـ ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
الدوحة.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض
م ـن ـت ـخــب «ن ـ ـسـ ــور ق ــرط ــاج»
مـهـمــة صـعـبــة بــالـمــونــديــال
ف ــي م ـج ـمــوعــة راب ـع ــة تـضــم
ً
أي ـض ــا أس ـتــرال ـيــا (تـلـتـقـيـهــا
يــوم  26ا ل ـج ــاري) ،وفرنسا
حاملة اللقب (تلتقيها يوم
 30منه).
و عــن مواجهة الدنمارك،
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــرج ـ ـ ــان ـ ـ ــي

س ـ ــاس ـ ــي ،ف ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
ص ـ ـحـ ــا ف ـ ـيـ ــة ،إن «األ جـ ـ ـ ـ ـ ــواء
جيدة ،واالستعدادات تسير
بالشكل المطلوب».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ا لــد نـمــار كــي منافس صعب،
ً
وت ـ ـطـ ـ َّـور كـ ـثـ ـي ــرا ،ل ـك ــن نـحــن
قادرون على تحقيق نتيجة
إيجابية».
وكان المنتخب التونسي
اخـتـتــم اس ـت ـعــداداتــه لـكــأس
ال ـعــالــم ال ـتــي تـنـطـلــق الـيــوم
(األ ح ــد) ،بالفوز فــي مـبــاراة
ودي ــة بــالــدوحــة عـلــى إي ــران
 - 2صفر.
وهـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ه ــي
السادسة لتونس في كأس
العالم ،وال يــزال يبحث عن
عبور أول إلى الدور الثاني.

اعـ ـ ـت ـ ــرف الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي كـ ــارلـ ــوس
كيروش ،مدرب منتخب إيران ،أمس،
بأنه لم يفاجأ بتصريحات مواطنه
كريستيانو رونالدو عن مانشستر
يونايتد وال ـمــدرب الهولندي إريــك
تين هاغ.
وقــال كيروش ،الــذي كان مساعد
ال ـس ـي ــر أل ـي ـك ــس ف ـي ــرغ ـس ــون أث ـن ــاء
الحقبة األولى لرونالدو مع يونايتد،
ً
إنه على الرغم من أنه «بعيد قليال»
ع ــن األح ـ ـ ــداث ،ف ــإن ــه ل ــم ي ـفــاجــأ ،ألن
ً
«وضع النادي ليس كما كان سابقا».
وأوضح «ربما يكون التعاقد مع
ً
كريستيانو كالعب شيئا ،وكعنصر
يـجــب أن يــأتــي إل ــى ال ـن ــادي ويغير
ً
ً
فلسفته ،شيئا آ خــر تماما  .النادي
يمر بلحظة من عدم االستقرار الكبير
في هذه السنوات».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــدرب «وصـ ـ ـ ـ ــل

كريستيانو ولم ير نفس العقلية ،وال
نفس الطريقة .لقد وجــد صعوبات
فــي التكيف والــروتـيــن فــي نــاد كان
ً
دائـمــا يـفــوز ،ويـحــاول اآلن الوقوف
ع ـلــى قــدم ـيــه م ــرة أخ ـ ــرى .األم ـ ــور ال
تـعــود إلــى نصابها فــي ستة أشهر
أو سنة ،يستغرق األمر من أربع إلى
سبع سنوات».
وكــان رونــالــدو قــد أجــرى مقابلة
ص ـحــاف ـيــة ان ـت ـقــد ف ـي ـهــا مــانـشـسـتــر
يونايتد والـمــديــر الفني إري ــك تين
ً
ً
هـ ـ ــاغ ،م ـم ــا أثـ ـ ــار جـ ـ ــدال ك ـب ـي ــرا بـيــن
الالعب والنادي اإلنكليزي.
(إفي)

« »beIN sportsتعلن بث  22مباراة بالمجان
أعـلـنــت مجموعة «ب ــي .إن» اإلعــامـيــة،
أم ــس (ال ـس ـبــت) ،خطتها لـبــث  22م ـبــاراة
ض ـمــن ب ـطــولــة كـ ــأس ال ـع ــال ــم ل ـك ــرة ال ـقــدم
(قطر  )2022على قناة «بي.إن.سبورتس»
ال ـم ـجــان ـيــة ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرق األوسـ ــط
وش ـم ــال إفــري ـق ـيــا ،اح ـت ـف ـ ً
ـاء بـ ــأول نسخة
يستضيفها العالم العربي من البطولة.
ويـ ـ ـب ـ ــدأ ال ـ ـبـ ــث الـ ـمـ ـج ــان ــي ب ــالـ ـمـ ـب ــاراة
االفـتـتــاحـيــة ،الـتــي تـقــام ال ـيــوم فــي اسـتــاد
البيت ،وتجمع بين الدولة المضيفة قطر
واإلك ـ ـ ـ ـ ــوادور .وي ـت ـيــح اإلعـ ـ ــان لـلـمــايـيــن
مــن عشاق كــرة الـقــدم والـعــائــات فــي دول

المنطقة ا ل ـ  24االستمتاع بالمواجهات
الحماسية ،خالل البطولة المرتقبة التي
تنطلق للمرة األولى في منطقتهم.
وتـ ـنـ ـق ــل ق ـ ـنـ ــاة «بـ ـ ـ ــي .إن .سـ ـب ــورت ــس»
المفتوحة  22م ـبــاراة ،فــي إطــار التغطية
الـ ـش ــامـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـق ــدم ـه ــا قـ ـ ـن ـ ــوات «ب ـ ــي.
إن.سبورتس ماكس» لكل من الـ 64مباراة
ُ
ف ــي ال ـب ـطــولــة .وت ـع ــد «ب ــي إن سـبــورتــس»
الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس
العالم ،التي تستضيفها قطر ،في  24دولة
بمنطقة الشرق األوســط وشمال إفريقيا،
ً
ً
ً
علما بأنها تلعب دورا محوريا في تسليط

الـضــوء على هــذا الـحــدث التاريخي على
الساحة العالمية.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـحـ ـم ــد الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي ،ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي لـ «بي.إن» الشرق األوسط وشمال
إفــريـقـيــا« :يـســرنــا أن نتمكن مــن بــث أبــرز
ً
ال ـم ـبــاريــات م ـجــانــا ،ليتابعها الجمهور

والكوت يؤازر زمالءه بكأس العالم بعد اإلصابة
سيتسنى لحارس مرمى غانا جو والكــوت االنضمام
إلى منتخب بالده في كأس العالم لكرة القدم ،إال أن دوره
سيقتصر على تشجيع زمالئه في الفريق ،إذ إنه سيغيب
عن البطولة العالمية بداعي اإلصابة.
ّ
وتعرض حارس المرمى البريطاني المولد الذي يلعب
لمصلحة تشارلتون أتليتيك فــي دوري الــدرجــة الثانية
اإلنكليزي لكسر في أحــد أصابع اليد خــال اإلحـمــاء قبل
مباراة بالدوري المحلي مطلع األسبوع الماضي ،سيغيب
على إثرها عن المنافسات لستة أسابيع على األقل.
وزادت إصــابــة والك ــوت مــن أزم ــة حــراســة المرمى التي

يعانيها منتخب غــانــا ،إذ يغيب ريـتـشــارد أوفـ ــوري عن
المنافسات أيضا بعدما تعرض لمشكلة في الركبة.
وسيكون الخيار الثالث في حراسة المرمى لورنس أتي
زيجي الـحــارس األســاســي ،لكن والك ــوت سيكون حاضرا
لتقديم الدعم بعد خضوعه لجراحة ناجحة.
وأبلغ بن جارنر مــدرب تشارلتون موقع الـنــادي أمس
قوله «خضع لجراحة ســارت على ما يــرام ،وهــو اآلن يبدأ
عملية إعادة التأهيل...
رغم ذلك ،فمن المقرر أن ينضم إلى غانا ويحظى بتلك
التجربة .كان عنصرا محوريا في وصولهم إلى كأس العالم،

«فيفا» يكشف عن مجموعة الدراسات الفنية للمونديال
كشف االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) ،أمــس ،عن أعضاء مجموعة
الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـف ـن ـي ــة الـ ـت ــي س ـت ـقـ ِّـدم
ً
ً
تحليال مـتـطــورا لجميع مـبــاريــات
كــأس العالم  2022فــي قطر بهدف
ف ـهــم ال ـل ـع ـبــة أك ـث ــر وت ـطــويــرهــا في
جميع أنحاء العالم.
ويتولى رئيس قسم تطوير كرة
ال ـقــدم الـعــالـمـيــة ،الـفــرنـســي أرسـيــن
فينغر ،فــي «فـيـفــا» ،رئــاســة الفريق
الــذي يضم أيضا األلماني يورغن
ك ـل ـي ـن ـس ـم ــان واإلي ـ ـطـ ــالـ ــي أل ـب ــرت ــو
زاك ـ ـيـ ــرونـ ــي وال ـ ـ ـكـ ـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي
تـشــا دي ــري والـنـيـجـيــري أولـيـسـيــه
والـ ـك ــول ــومـ ـب ــي ف ــري ــد م ــون ــراج ــون
والسويسري باسكال زوبيربولر،

وسـيــدعـمـهــم ف ــي م ـهــام ـهــم ،رئـيــس
بــرنــامــج األداء الـعــالــي فــي «فـيـفــا»،
أولف شوت ،ورئيس برنامج األداء
والتحليل في كرة القدم في «فيفا»
كريس لوكستون ،وكذلك فريق من
محللي كرة القدم ومهندسي وعلماء
البيانات ومحللي األداء المقيمين
ف ــي ك ــل م ــن ق ـط ــر ووي ـ ـلـ ــز ،بـحـســب
الـمــوقــع الــرسـمــي لــاتـحــاد الــدولــي
القدم.
لكرة
ّ
وسـ ـي ــوف ــر «ف ـي ـف ــا» لـلـمـنـتـخـبــات
المشاركة فــي البطولة ولالعبيها
والجمهور المتابع لها ،عبر مختلف
قنوات البث ،مجموعة من المعطيات
وال ـب ـيــانــات واإلض ـ ـ ــاء ات المتعلقة
باألداء ،وباستخدام أحدث التقنيات

ً
الشغوف بكرة القدم في المنطقة ،احتفاال
ب ــإح ـي ــاء ال ـب ـط ــول ــة ال ـش ـه ـي ــرة ف ــي ال ـعــالــم
العربي».
وأضاف« :نحرص منذ أصبحنا الناقل
الرسمي لبطولة كأس العالم على استثمار
جـمـيــع ال ـف ــرص الـمـتــاحــة لـفـســح الـمـجــال
أمام أكبر قدر ممكن من جمهور المنطقة
لمشاهدة منافسات البطولة .نؤكد التزامنا
بتوفير محتوى الشبكة ألوســع شريحة
ً
ممكنة ،انطالقا من إدراكـنــا لمدى أهمية
هذه البطولة ودورها الجامع».
(د ب أ)

سـ ـت ــوف ــر خـ ــدمـ ــة الـ ـ ــذكـ ـ ــاء ال ـ ـكـ ــروي
ّ
ال ـم ـعــزز ال ـتــي ط ـ ّـوره ــا فــريــق األداء
العالي باالتحاد الــدولــي ،وأرسين
فينغر ،رؤى جديدة ومثيرة إلثراء
التغطية والتحليل لكل مباراة في
ال ـب ـط ــول ــة ،وذل ـ ــك م ــن خـ ــال عــرض
م ـج ـم ــوع ــة خ ــاص ــة مـ ــن ال ـم ــرئ ـي ــات
ّ
والرسومات بتقنية الواقع المعزز
أثناء المباريات وبعدها.
وإض ــاف ــة إلـ ــى تـحـلـيــل األح ـ ــداث
الـ ـ ــواق ـ ـ ـعـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى أرض الـ ـمـ ـلـ ـع ــب،
س ـ ـت ـ ــدرس مـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـ ــدراسـ ـ ــات
الفنية التوجهات والتغيرات التي
تــؤثــر عـلــى مستقبل اللعبة ومــدى
انعكاساتها على تأهيل المدربين
وتطوير المواهب.

ّ
وعــلــق فينغر بــالـقــول« :نــريــد أن
ن ـصــف ون ـح ـلــل ون ـف ـســر م ــا يـحــدث
على أرضية الملعب لنلهم الخبراء
ً
الفنيين أوال ومشجعي كــرة القدم
بشكل عام ،ولن نكتفي بجمع مزيد
من البيانات مقارنة بما كنا نجمعه
م ــن ق ـبــل ،وإن ـم ــا ن ـهــدف أي ـضــا إلــى
إيجاد التوازن الصحيح بين الخبرة
ِّ
الفنية والبيانات ،كما نريد أن نبلغ
الـمـشــاهــديــن بـمــاحـظــاتـنــا الفنية
مباشرة وأثناء البطولة ،وليس بعد
أشهر من نهايتها»
.

الوجود باالستادات

س ـ ـي ـ ـكـ ــون أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة

ب ــاسـ ـت ــادات ق ـط ــر لـتـحـلـيــل أنـظـمــة
اللعب واالستراتيجيات التكتيكية
وم ــراق ـب ــة األداء الـ ـف ــردي لــاعـبـيــن
واختيار األحق منهم بجوائز «فيفا»،
التي ُيعلن عنها في نهائي البطولة،
وسيدعم المجموعة فريق كبير من
المحللين الذين يراقبون ويتتبعون
أداء كل العب ،ويسجلون تحركاتهم
مــع الـكــرة ومــن دونـهــا ،وعــدد مــرات
اخـ ـت ــراقـ ـه ــم ل ـل ـخ ـط ــوط ال ــدف ــاع ـي ــة
للمنافسين ،وم ــدى الـضـغــط الــذي
يمارسونه على حامل الكرة ،وهذا
ما ُ
سيسفر عن جمع أكثر من  15ألف
نقطة بيانات في كل مباراة.
أرسين فينغر

لذا فهو يستحق تماما الذهاب مع الفريق وخوض تجربة
كأس العالم بحلوها ومرها».
وخاض والكوت ( 26عاما) أولى مبارياته الدولية مع غانا
في تصفيات كأس العالم قبل عام عندما أصيب أوفــوري
ودافــع عن ألــوان المنتخب الغاني في نهائيات كــأس أمم
إفريقيا مطلع العام الحالي.
وتستهل غانا مشوارها بكأس العالم أمــام البرتغال،
ضمن منافسات المجموعة الثامنة يوم الخميس المقبل
في الدوحة.
(رويترز)

08

العدد  / 5188األحد  20نوفمبر 2022م  26 /ربيع اآلخر 1444هـ

رياضة
التشكيالت الرسمية للمنتخبات المشاركة في المجموعة األولى
قطر واإلكوادور والسنغال وهولندا

تشكيالت المجموعة األولى
قطر
رقم الالعب االسم
حراس المرمى
سعد الشيب
1
يوسف حسن
21
مشعل برشم
22
الدفاع
بيدرو ميغيل
2
محمد وعد
4
طارق سلمان
5
مصعب خضر
13
همام األمين
14
ّبسام الراوي
15
بوعالم خوخي
16
إسماعيل محمد
17
الوسط
عبدالكريم حسن
3
عبدالعزيز حاتم
6
علي أسد
8
حسن الهيدوس
10
كريم بوضياف
12
سالم الهاجري
20
عاصم مادبو
23
نايف الحضرمي
24
جاسم جابر
25
مصطفى طارق
26
الهجوم
أحمد عالء الدين
7
محمد مونتاري
9
أكرم عفيف
11
خالد منير
18
المعز علي
19

اإلكوادور
النادي

المواليد

السد
الغرافة
السد

1990-2-19
1996-5-24
1998-2-14

السد
السد
السد
السد
الغرافة
الدحيل
السد
الدحيل

1990-8-6
1999-9-18
1997-12-5
1993-1-1
1999-8-25
1997-12-16
1990-7-9
1990-4-5

السد
الريان
السد
السد
الدحيل
السد
الدحيل
الريان
العربي
السد

1993-8-28
1990-1-1
1993-1-19
1990-12-11
1990-9-16
1996-4-10
1996-10-22
2001-7-18
2002-2-20
2001-3-28

الغرافة
الدحيل
السد
الوكرة
الدحيل

1993-1-31
1993-12-20
1996-11-18
1998-2-24
1996-8-19

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
إيرنان غالينديس
1
 12مويسيس راميريس
 22ألكسندر دومينغيس
الدفاع
فيليكس توريس
2
بييرو هينكابييه
3
روبرت أربوليدا
4
ويليام باتشو
6
بيرفيس استوبينيان
7
 14خافيير أريياغا
 17أنخيلو بريسيادو
 18دييغو باالسيوس
 25جاكسون بوروسو
الوسط
خوسيه سيفوينتيس
5
كارلوس غرويسو
8
أيرتون بريسيادو
9
 10روماريو إيبارا
 15أنخل مينا
 16جيريمي سارميينتو
 19غونسالو بالتا
 20جيغسون منديس
 21أالن فرانكو
 23مويسيس كايسيدو
الهجوم
 11ميكايل إسترادا
 13إينير فالنسيا
 24دجوركاييف رياسكو
 26كيفن رودريغيس

السنغال
النادي

المواليد

أوكاس
إندبندينتي دل فايي
ليغا دي كيتو

1987-3-30
2000-9-9
1987-6-5

سانتوس الغونا المكسيكي 1997-1-11
2002-1-9
باير ليفركوزن األلماني
1991-10-22
ساو باولو البرازيلي
2001-10-16
أنتويرب البلجيكي
1998-1-21
برايتون اإلنكليزي
سياتل ساوندرز األميركي 1994-9-28
1998-2-18
غنك البلجيكي
1999-7-12
لوس أنجلس
2000-8-24
تروا الفرنسي
1999-3-12
لوس أنجلس
1995-4-19
أوغسبورغ األلماني
سانتوس الغونا المكسيكي 1994-7-17
1994-9-24
باتشوكا المكسيكي
1998-1-21
أنتويرب البلجيكي
2002-6-16
لوس أنجلس
2000-11-1
بلد الوليد اإلسباني
1997-4-26
لوس أنجلس
1998-8-21
تاييريس األرجنتيني
2001-11-2
برايتون اإلنكليزي
كروس أسول المكسيكي
فنربخشه التركي
نيويلز أولد بويز األرجنتيني
إيمبابورا

1996-4-7
1989-11-4
1999-1-18
2000-3-4

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
سيني تيموثي ديينغ
1
 16إدوار مندي
 23ألفريد غوميس
الدفاع
فورموز مندي
2
خاليدو كوليبالي
3
باب أبوسيسيه
4
شيخو كوياتيه
8
 12فودي بالو-توريه
 14إسماعيل جاكوبس
 21يوسف سابالي
 22عبدو ديالو
 24مصطفى نام
الوسط
إدريسا غانا غي
5
نامباليس مندي
6
 11باتيه سيس
 15كريبان دياتا
 17باب ماتار سار
 25مامادو لوم ندياي
 26باب غي
الهجوم
نيكوال جاكسون
7
بوالي ديا
9
 13إيليمان ندياي
 18إسماعيال سار
 19فامارا دييديو
 20بامبا ديينغ

هولندا
النادي

المواليد

كوينز بارك رينجرز اإلنكليزي 1994-11-23
1992-3-1
تشلسي اإلنكليزي
1993-9-5
رين الفرنسي
2001-1-2
أميان الفرنسي
1991-6-20
تشلسي اإلنكليزي
1995-9-14
أولمبياكوس اليوناني
نوتنغهام فوريست اإلنكليزي 1989-12-21
1997-1-3
ميالن اإليطالي
1999-8-17
موناكو الفرنسي
1993-3-5
ريال بيتيس اإلسباني
1996-5-4
اليبزيغ األلماني
1995-5-5
بافوس القبرصي
إيفرتون اإلنكليزي
ليستر اإلنكليزي
رايو فايكانو اإلسباني
موناكو الفرنسي
توتنهام اإلنكليزي
ريدينغ اإلنكليزي
مرسيليا الفرنسي

1989-9-26
1992-6-23
1994-3-16
1999-2-25
2002-9-17
1996-12-30
1999-1-24

2001-6-20
فياريال اإلسباني
1996-11-16
ساليرنيتانا اإليطالي
شيفيلد يونايتد اإلنكليزي 2000-3-6
1998-2-25
واتفورد اإلنكليزي
1992-12-15
أالنياسبور التركي
2000-3-23
مرسيليا الفرنسي

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
ريمكو باسفير
1
 13جاستن بيلو
 23أندريس نوبرت
الدفاع
يوريين تيمبر
2
ماتيس دي ليخت
3
فيرجيل فان دايك
4
نايثن أكيه
5
ستيفان دي فري
6
 16تايرل ماالسيا
 17دالي بليند
 22دنزل دامفريس
 26ييريمي فريمبونغ
الوسط
 11ستيفن بيرخهوس
 14ديفي كالسن
 15مارتن دي رون
 20تون كوبماينرس
 21فرنكي دي يونغ
 24كينيث تايلور
 25تشافي سيمونز
الهجوم
ستيفن بيرخفين
7
كودي خاكبو
8
لوك دي يونغ
9
 10ممفيس ديباي
 12نوا النغ
 18فنسنت يانسن
 19فاوت فيخهورست

النادي

المواليد

أياكس
فينورد
هيرنفين

1983-11-8
1998-1-22
1994-4-17

2001-6-17
أياكس
1999-8-12
بايرن ميونيخ األلماني
1991-7-8
ليفربول اإلنكليزي
مانشستر سيتي اإلنكليزي 1995-2-18
1992-2-5
إنتر اإليطالي
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 1990-8-17
1990-3-9
أياكس
1996-4-18
إنتر اإليطالي
باير ليفركوزن األلماني 2000-12-10
أياكس
أياكس
أتاالنتا اإليطالي
أتاالنتا اإليطالي
برشلونة اإلسباني
أياكس
أيندهوفن

1991-12-19
1993-2-21
1991-3-23
1998-2-28
1997-5-12
2002-5-16
2003-4-21

أياكس
أيندهوفن
أيندهوفن
برشلونة اإلسباني
بروج البلجيكي
أنتويرب البلجيكي
بشيكتاش التركي

1997-10-8
1999-5-7
1990-8-27
1994-2-13
1999-6-17
1994-6-15
1992-8-7

تشكيالت المجموعة الثانية
إنكلترا
رقم الالعب االسم
حراس المرمى
جوردان بيكفورد
1
 13نيك بوب
 23آرون رامسدايل
الدفاع
كايل ووكر
2
لوك شو
3
جون ستونز
5
هاري ماغواير
6
 12كيران تريبييه
 15إريك داير
 16كونور كودي
 18ترنت ألكسندر-أرنولد
 21بن وايت
الوسط
ديكالن رايس
4
جوردان هندرسون
8
 14كالفن فيليبس
 19مايسون ماونت
 20فيل فودن
 22جود بيلينغهام
 25جيمس ماديسون
 26كونور غاالغر
الهجوم
جاك غريليش
7
هاري كين
9
 10رحيم سترلينغ
 11ماركوس راشفورد
 17بوكايو ساكا
 24كالوم ولسون

إيران
النادي

المواليد

إيفرتون
نيوكاسل
أرسنال

1994-3-7
1992-4-19
1998-5-14

مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
نيوكاسل
توتنهام
إيفرتون
ليفربول
أرسنال

1990-5-28
1995-7-12
1994-5-28
1993-3-5
1990-9-19
1994-1-15
1993-2-25
1998-10-7
1997-10-8

1999-1-14
وست هام
1990-6-17
ليفربول
1995-12-2
مانشستر سيتي
1999-1-10
تشلسي
2000-5-28
مانشستر سيتي
بوروسيا دورتموند األلماني 2003-6-29
1996-11-23
ليستر
2000-2-6
تشلسي
مانشستر سيتي
توتنهام
تشلسي
مانشستر يونايتد
أرسنال
نيوكاسل

1995-9-10
1993-7-28
1994-12-8
1997-10-31
2001-9-5
1992-2-27

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
علي رضا بيرانوند
1
 12بيام نيازمند
 22أمير عابدزاده
 24حسين حسيني
الدفاع
صادق محرمي
2
إحسان حاج صفي
3
شجاع خليل زاده
4
ميالد محمدي
5
مرتضى بور علي كنجي
8
 13حسين كنعاني
 15روزبه جشمي
 19مجيد حسيني
 23رامين رضائيان
 25أبوالفضل جاللي
الوسط
سعيد عزت اللهي
6
علي رضا جهانبخش
7
 11وحيد أميري
 14سامان قدوس
 16مهدي ترابي
 17علي قلي زاده
 18علي كريمي
 21أحمد نور اللهي
الهجوم
مهدي طارمي
9
 10كريم أنصاري فرد
 20سردار أزمون

ويلز
النادي

المواليد

بيرسيبوليس
سيباهان
بونفيرادينا اإلسباني
االستقالل

1992-9-21
1995-4-6
1993-4-26
1992-306

دينامو زغرب الكرواتي
أيك أثينا اليوناني
األهلي القطري
أيك أثينا اليوناني
بيرسيبوليس
األهلي القطري
االستقالل
قيصري سبور التركي
سيباهان
االستقالل

1996-3-1
1990-2-25
1989-5-14
1993-9-29
1992-4-19
1994-3-23
1993-7-24
1996-6-20
1990-3-21
1998-6-26

فايلي الدنماركي
فينورد الهولندي
بيرسيبوليس
برنتفورد اإلنكليزي
بيرسيبوليس
شارلروا البلجيكي
قيصري سبور التركي
شباب األهلي اإلماراتي

1996-10-1
1993-8-11
1988-4-2
1993-9-6
1994-9-10
1996-3-10
1994-2-11
1993-2-1

بورتو البرتغالي
أومونيا نيقوسيا القبرصي
باير ليفركوزن األلماني

1992-7-18
1990-4-3
1995-1-1

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
واين هينيسي
1
 12داني وورد
 21آدم ديفيس
الدفاع
كريس غونتر
2
نيكو وليامس
3
بن ديفيس
4
كريس ميفام
5
جو رودون
6
كونور روبرتس
14
إيثان أمبادو
15
توم لوكير
17
بن كابانغو
24
روبن كولويل
25
الوسط
جو ألن
7
هاري ولسون
8
آرون رامسي
10
جو موريل
16
جوني وليامس
18
سوربا توماس
22
ديالن ليفيت
23
مات سميث
26
الهجوم
برينان جونسون
9
غاريث بايل
11
كيفر مور
13
مارك هاريس
19
دانيال جيمس
20

الواليات المتحدة
النادي

المواليد

نوتنغهام فوريست اإلنكليزي 1987-1-24
1993-6-22
ليستر سيتي اإلنكليزي
شيفيلد يونايتد اإلنكليزي 1992-7-17
1989-7-21
ويمبلدون اإلنكليزي
نوتنغهام فوريست اإلنكليزي 2001-4-13
1993-4-24
توتنهام اإلنكليزي
1997-11-5
بورنموث اإلنكليزي
1997-10-22
رين الفرنسي
1995-9-23
بيرنلي اإلنكليزي
2000-9-14
سبيتسيا اإليطالي
1994-12-3
لوتون تاون اإلنكليزي
2000-5-30
سوانسي سيتي
2002-4-27
كارديف سيتي
1990-3-14
سوانسي سيتي
1997-3-22
فولهام اإلنكليزي
1990-12-26
نيس الفرنسي
1997-1-3
بورتسموث اإلنكليزي
سويندون تاون اإلنكليزي 1993-10-9
1999-1-25
هادرسفيلد اإلنكليزي
داندي يونايتد االسكتلندي 2000-11-17
ميلتون كينز دونز اإلنكليزي 1999-11-22
نوتنغهام فوريست اإلنكليزي 2001-5-23
1989-7-16
لوس أنجلس
1992-8-8
بورنموث اإلنكليزي
1998-12-29
كارديف سيتي
1997-11-10
فولهام اإلنكليزي

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
مات تورنر
1
 12إيثان هورفات
 25شون جونسون
الدفاع
سيرجينيو ديست
2
ووكر زيمرمان
3
أنتوني روبنسون
5
 13تيم ريم
 15آرون لونغ
 18شاكيل مور
 20كاميرون كارتر-فيكرز
 22دي أندري يدلين
 26جو سكالي
الوسط
تايلر أدامس
4
يونس موسى
6
وستون ماكيني
8
 14لوكا دي ال توري
 17كريستيان رولدان
 23كيلين أكوستا
الهجوم
جيوفاني رينا
7
خيسوس فيريرا
9
 10كريستيان بوليسيك
 11براندن آرونسون
 16جوردان موريس
 19حجي رايت
 21تيموثي وياه
 24جوش سيرجنت

النادي

المواليد

أرسنال اإلنكليزي
لوتون تاون اإلنكليزي
نيويورك سيتي

1994-6-24
1995-6-9
1989-5-31

2000-11-3
ميالن اإليطالي
1993-5-19
ناشفيل
1997-8-8
فولهام اإلنكليزي
1987-10-5
فولهام اإلنكليزي
1992-10-12
نيويورك ريد بولز
1996-11-2
ناشفيل
1997-12-31
سلتيك االسكتلندي
1993-7-9
إنتر ميامي األميركي
بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني 2002-12-31
ليدز يونايتد اإلنكليزي
فالنسيا اإلسباني
يوفنتوس اإليطالي
سلتا فيغو اإلسباني
سياتل ساوندرز
لوس أنجلس

1999-2-14
2002-11-29
1998-8-28
1998-5-23
1995-6-3
1995-7-24

بوروسيا دورتموند األلماني 2002-11-13
2000-12-24
داالس
1998-9-18
تشلسي اإلنكليزي
ليدز يونايتد اإلنكليزي 2000-10-22
1994-10-26
سياتل ساوندرز
1998-3-27
أنطاليا سبور التركي
2000-2-22
ليل الفرنسي
نوريتش سيتي اإلنكليزي 2000-2-20

تشكيالت المجموعة الثالثة
السعودية

األرجنتين
النادي

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
ريفر باليت
فرانكو أرماني
1
فياريال اإلسباني
 12خيرونيمو رولي
أستون فيال اإلنكليزي
 23إيميليانو مارتينيس
الدفاع
فياريال االسباني
خوان فويث
2
ليون الفرنسي
نيكوالس تاليافيكو
3
إشبيلية االسباني
غونسالو مونتييل
4
ريال بيتيس االسباني
خيرمان بيسيال
6
توتنهام االنكليزي
 13كريستيان روميرو
بنفيكا البرتغالي
 19نيكوالس أوتامندي
مانشستر يونايتد االنكليزي
 25ليساندرو مارتينيس
أتلتيكو مدريد االسباني
 26ناهويل مولينا
الوسط
يوفنتوس اإليطالي
لياندرو باريديس
5
اتلتيكو مدريد االسباني
رودريغو دي بول
7
إشبيلية االسباني
ماركوس أكونيا
8
باير ليفركوزن االلماني
 14إيسيكييل باالسيوس
أتالنتا يونايتد األميركي
 16تياغو ألمادا
إشبيلية االسباني
 17ألخاندرو «بابو» غوميس
ريال بيتيس االسباني
 18غيدو رودريغيس
برايتون االنكليزي
 20أليكسيس ماك ليستر
بنفيكا البرتغالي
 24إنسو فرنانديس
الهجوم
مانشستر سيتي االنكليزي
خوليان ألفاريس
9
باريس سان جرمان الفرنسي
 10ليونيل ميسي
يوفنتوس االيطالي
 11أنخل دي ماريا
أتلتيكو مدريد اإلسباني
 15أنخل كوريا
روما االيطالي
 21باولو ديباال
إنتر االيطالي
 22الوتارو مارتينيس

المواليد
1986-10-16
1992-5-20
1992-9-2
1998-1-12
1992-8-31
1997-1-1
1991-6-27
1998-4-27
1988-2-12
1998-1-18
1998-4-6
1994-6-29
1994-5-24
1991-10-28
1998-10-5
2001-4-26
1988-2-15
1994-4-12
1998-12-14
2001-1-17
2000-1-31
1987-6-24
1988-2-14
1995-3-9
1993-11-15
1997-8-22

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
محمد اليامي
1
 21محمد العويس
 22نواف العقيدي
الدفاع
سلطان الغنام
2
عبدالله مادو
3
عبد االله العمري
4
علي البليهي
5
محمد البريك
6
 12سعود عبدالحميد
 13ياسر الشهراني
 17حسان التمبكتي
الوسط
سلمان الفرج
7
عبد اإلله المالكي
8
 14عبدالله عطيف
 15علي الحسن
 16سامي النجعي
 18نواف العابد
 23محمد كنو
 24ناصر الدوسري
 26رياض شراحيلي
الهجوم
فراس البريكان
9
 10سالم الدوسري
 11صالح الشهري
 19هتان باهبري
 20عبدالرحمن العبود
 25هيثم عسيري

المكسيك
النادي

المواليد

األهلي
الهالل
النصر

1997-8-14
1991-10-10
2000-5-10

النصر
النصر
النصر
الهالل
الهالل
الهالل
الهالل
الشباب

1994-5-6
1993-7-15
1997-1-15
1989-11-21
1992-9-15
1999-7-18
1992-5-25
1999-2-9

الهالل
الهالل
الهالل
النصر
النصر
الشباب
الهالل
الهالل
أبها

1989-8-1
1994-10-11
1992-8-3
1997-3-4
1997-2-7
1990-1-26
1994-9-22
1998-12-19
1993-4-18

الفتح
الهالل
الهالل
الشباب
االتحاد
األهلي

2000-5-14
1991-8-19
1993-11-1
1992-7-16
1995-6-1
2001-3-25

بولندا
النادي

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
خواريس
ألفريدو تاالفيرا
1
ليون
 12رودولفو كوتا
أميركا
 13غييرمو أوتشوا
الدفاع
أميركا
نستور أراوخو
2
مونتيري
سيسار مونتيس
3
أياكس أمستردام الهولندي
إدسون ألفاريس
4
كريمونيزي اإليطالي
يوهان فاسكيس
5
غنك البلجيكي
خيراردو أرتياغا
6
مونتيري
 15هكتور مورينو
أياكس أمستردام الهولندي
 19خورخي سانشيس
مونتيري
 23خيسوس غاياردو
باتشوكا
 26كيفن ألفاريس
الوسط
مونتيري
لويس رومو
7
كروس أسول
كارلوس رودريغيس
8
أيندهوفن الهولندي
 14إريك غوتييريس
هيوستن دينامو األميركي
 16هكتور هيريرا
ريال بيتيس اإلسباني
 18أندريس غواردادو
باتشوكا
 24لويس تشافيس
الهجوم
ولفرهامبتون اإلنكليزي
راوول خيمينيس
9
غواداالخارا
 10أليكسيس فيغا
مونتيري
 11روخيليو فونيس موري
أيك أثينا اليوناني
 17أوربيلين بينيدا
أميركا
 20هنري مارتين
كروس أسول
 21أورييل أنتونا
نابولي اإليطالي
 22هيرفينغ لوسانو
غواداالخارا
 25روبرتو ألفارادو

المواليد
1982-9-18
1987-7-3
1985-7-13
1991-8-29
1997-2-24
1997-10-24
1998-10-22
1998-9-7
1988-1-17
1997-12-10
1994-8-15
1999-1-15
1995-6-5
1997-1-3
1995-6-15
1990-4-19
1986-9-28
1996-1-15
1991-5-5
1997-11-25
1991-3-5
1996-3-24
1992-11-18
1997-8-21
1995-7-30
1998-9-7

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
فويتشيخ شتشيزني
1
 12لوكاش سكوروبسكي
 22كميل غرابارا
الدفاع
ماتي كاش
2
أرتور يدرزيتشيك
3
ماتيوش فييتيسكا
4
يان بدناريك
5
 14ياكوب كيفيور
 15كميل غليك
 18بارتوش بيريشينسكي
 25روبرت غومني
الوسط
كريستيان بييليك
6
داميان شيمانسكي
8
 10غرزيغورز كريخوفياك
 11كميل غروشيتسكي
 13ياكوب كامينسكي
 17شيمون زوركوفسكي
 19سيباستيان شيمانسكي
 20بيوتر جيلينسكي
 21نيكوال زاليفسكي
 24برزيميسالف فرانكوفسكي
 26ميكال سكوراس
الهجوم
أركاديوش ميليك
7
روبرت ليفاندوفسكي
9
 16كارول شفيدرسكي
 23كرزيشتوف بيونتيك

النادي

المواليد

يوفنتوس اإليطالي
بولونيا اإليطالي
كوبنهاغن الدنماركي

1990-4-18
1991-5-5
1999-1-8

أستون فيال اإلنكليزي
ليغيا وارسو
كليرمون الفرنسي
أستون فيال اإلنكليزي
سيبتسيا اإليطالي
بينيفينتو اإليطالي
سمبدوريا اإليطالي
أوغسبورغ األلماني

1997-8-7
1987-11-4
1997-2-11
1996-4-12
2000-2-15
1988-2-3
1992-7-12
1998-6-4

برمنغهام اإلنكليزي
أيك أثينا اليوناني
الشباب السعودي
بوغون شتشين
فولفسبورغ األلماني
فيورنتينا اإليطالي
فينورد الهولندي
نابولي اإليطالي
روما اإليطالي
لنس الفرنسي
ليخ بوزنان

1998-1-4
1995-6-16
1990-1-29
1988-6-8
2002-6-5
1997-9-25
1999-5-10
1994-5-20
2002-1-23
1995-4-12
2000-2-15

يوفنتوس اإليطالي
برشلونة اإلسباني
تشارلوت األميركي
ساليرنيتانا اإليطالي

1994-2-28
1988-8-21
1997-1-23
1995-7-1

تشكيالت المجموعة الرابعة
فرنسا
رقم الالعب االسم
حراس المرمى
هوغو لوريس
1
 16ستيف مانداندا
 23ألفونس أريوال
الدفاع
بنجامان بافار
2
أكسل ديزازي
3
رافايل فاران
4
جول كونديه
5
 13يوسف فوفانا
 17وليام صليبا
 18دايو أوباميكانو
 21لوكا هرنانديز
 22تيو هرنانديز
 24إبراهيما كوناتيه
الوسط
ماتيو غندوزي
6
أوريليان تشواميني
8
 14أدريان رابيو
 15جوردان فيريتو
 25إدواردو كامافينغا
الهجوم
أنطوان غريزمان
7
أوليفييه جيرو
9
 10كيليان مبابي
 11عثمان ديمبيليه
 12راندال كولو مواني
 19كريم بنزيمة
 20كينغسلي كومان
 26ماركوس تورام

أستراليا
النادي

المواليد

توتنهام اإلنكليزي
رين
وست هام اإلنكليزي

1986-12-26
1985-3-28
1993-2-27

1996-9-28
بايرن ميونيخ األلماني
1998-3-11
موناكو
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 1993-4-25
1998-11-12
برشلونة اإلسباني
1999-1-10
موناكو
2001-3-24
أرسنال اإلنكليزي
بايرن ميونيخ األلماني 1998-10-27
1996-2-14
بايرن ميونيخ األلماني
1997-10-6
ميالن اإليطالي
1999-5-25
ليفربول اإلنكليزي
مرسيليا
ريال مدريد اإلسباني
يوفنتوس اإليطالي
مرسيليا
ريال مدريد اإلسباني

1999-4-14
2000-1-27
1995-4-3
1993-3-1
2002-11-10

أتلتيكو مدريد اإلسباني 1991-3-21
1986-9-30
ميالن اإليطالي
1998-12-20
باريس سان جرمان
1997-5-15
برشلونة اإلسباني
أينتراخت فرانكفورت األلماني 1998-12-5
1987-12-19
ريال مدريد اإلسباني
1996-6-13
بايرن ميونيخ األلماني
بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني 1997-8-6

الدنمارك

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
ماثيو راين
1
 12أندرو ريدماين
 18داني فوكوفيتش
الدفاع
ميلوش ديغينيك
2
ناثانيال أتكينسون
3
كاي رولز
4
فران كاراتشيتش
5
بايلي رايت
8
 16عزيز بهيتش
 19هاري سوتار
 20توماس دنغ
 24جويل كينغ
الوسط
 10أيدين هروستيتش
 13آرون موي
 14رايلي ماكغري
 17كاميرون ديفلين
 22جاكسون إيرفاين
 26كيانو باكوس
الهجوم
مارتين بويل
6
ماثيو ليكي
7
جايمي ماكالرين
9
 11أوير مابيل
 15ميتشل ديوك
 21غارانغ كوول
 23كريغ غودين
 25جايسون كامينغز

النادي

المواليد

كوبنهاغن الدنماركي
سيدني
سنترال كوست مارينرز

1992-4-8
1989-19-13
1985-3-27

كولومبوس كرو األميركي 1994-4-28
1999-6-13
هارتس االسكتلندي
1998-6-14
هارتس االسكتلندي
1996-5-12
بريشيا اإليطالي
1992-7-28
سندرالند اإلنكليزي
داندي يونايتد االسكتلندي 1990-12-16
ستوك سيتي اإلنكليزي 1998-10-22
أربيريكس نييغاتا الياباني 1997-3-20
أودنسي بولدكلوب الدنماركي 2000-10-30
فيرونا اإليطالي
سلتيك االسكتلندي
ميدلزبره اإلنكليزي
هارتس االسكتلندي
سانت باولي األلماني
ساينت ميرين االسكتلندي

1996-7-5
1990-9-15
1998-11-2
1998-6-7
1993-3-7
1998-6-7

هيبرنيان االسكتلندي
ملبورن سيتي
ملبورن سيتي
قادش اإلسباني
فاجيانو أوكاياما الياباني
سنترال كوست مارينرز
أدياليد يونايتد
سنترال كوست مارينرز

1993-4-24
1991-2-4
1993-7-29
1995-9-15
1991-1-18
2004-9-15
1991-12-16
1995-8-1

تونس
النادي

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
نيس الفرنسي
كاسبر شمايكل
1
هيرتا برلين األلماني
 16أوليفر كريستنسن
أونيون برلين األلماني
 22فريديرك نورو
الدفاع
كريستال باالس اإلنكليزي
يواكيم أندرسن
2
غلطة سراي التركي
فيكتور نلسون
3
ميالن اإليطالي
سيمون كاير
4
أتاالنتا اإليطالي
يواكيم مايهلي
5
برشلونة اإلسباني
أندرياس كريستنسن
6
ليدز يونايتد اإلنكليزي
 13راسموس كريستنسن
طرابزون سبور التركي
 17ينس ستريغر الرسن
بروندبي
 18دانيال فاس
بنفيكا البرتغالي
 26ألكسندر باه
الوسط
برنتفورد اإلنكليزي
ماتياس ينسن
7
إشبيلية اإلسباني
توماس دياليني
8
مانشستر يونايتد اإلنكليزي
 10كريستيان إريكسن
بروج البلجيكي
 11أندرياس سكوف أولسن
برنتفورد اإلنكليزي
 14ميكل دامسغارد
برنتفورد اإلنكليزي
 15كريستيان نورغارد
توتنهام اإلنكليزي
 23بيار-إميل هويبيرغ
هوفنهايم األلماني
 24روبرت سكوف
أينتراخت فرانكفورت األلماني
 25يسبر ليندستروم
الهجوم
إسبانيول اإلسباني
مارتين برايثوايت
9
إشبيلية اإلسباني
 12كاسبر دولبرغ
فولفسبورغ األلماني
 19يوناس ويند
اليبزيغ األلماني
 20يوسف بولسن
كونبهاغن
 21أندرياس كورنيليوس

المواليد
1986-11-5
1999-3-22
1992-8-4
1996-5-31
1998-10-14
1989-3-26
1997-5-20
1996-4-10
1997-7-11
1991-2-21
1989-5-31
1997-12-9
1996-1-10
1991-9-3
1992-2-14
1999-12-29
2000-7-3
1994-3-10
1995-8-5
1996-5-20
2000-2-29
1991-6-5
1997-10-6
1999-2-7
1994-6-15
1993-3-16

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
أيمن المثلوثي
1
 16أيمن دحمان
 22البشير بن سعيد
الدفاع
بالل العيفة
2
منتصر الطالبي
3
ياسين مرياح
4
ديالن برون
6
 12علي معلول
 20محمد دراغر
 21وجدي كشريدة
 24علي العابدي
الوسط
نادر الغندري
5
حنبعل المجبري
8
فرجاني ساسي
13
عيسى العيدوني
14
محمد علي بن رمضان
15
الياس السخيري
17
غيالن الشعاللي
18
الهجوم
يوسف المساكني
7
عصام الجبالي
9
 10وهبي الخزري
 11طه ياسين الخنيسي
 19سيف الدين الجزيري
 23نعيم السليتي
 25أنيس بن سليمان

النادي

المواليد

النجم الساحلي
الصفاقسي
االتحاد المنستيري

1984-9-14
1997-1-28
1992-11-29

الكويت الكويتي
لوريان الفرنسي
الترجي
ساليرنيتانا اإليطالي
األهلي المصري
لوزيرن السويسري
أتروميتوس أثينا اليوناني
كاين الفرنسي

1990-3-9
1998-5-26
1993-7-2
1995-6-19
1990-1-1
1996-6-25
1995-11-5
1993-12-20

اإلفريقي
برمنغهام اإلنكليزي
الدحيل القطري
فيرينتسفاروش المجري
الترجي
كولن األلماني
الترجي

1995-2-18
2003-1-21
1992-3-18
1996-12-13
1999-9-6
1995-5-10
1994-2-28

العربي القطري
أودنسي الدنماركي
مونبلييه الفرنسي
الكويت الكويتي
الزمالك المصري
االتفاق السعودي
بروندبي الدنماركي

1990-10-28
1996-5-27
1991-2-8
1992-1-6
1993-2-12
1992-7-27
2001-3-16

تشكيالت المجموعة الخامسة
إسبانيا
رقم الالعب االسم
حراس المرمى
روبرت سانشيس
1
 13دافيد رايا
 23أوناي سيمون
الدفاع
سيسار أسبيليكويتا
2
إريك غارسيا
3
باو توريس
4
أليخاندرو بالدي
14
هوغو غيامون
15
جوردي ألبا
18
داني كارفاخال
20
أيمريك البورت
24
الوسط
سيرغيو بوسكيتس
5
ماركوس يورنتي
6
كوكي
8
غافي
9
رودري
16
كارلوس سولير
19
بيدري
26
الهجوم
ألفارو موراتا
7
ماركو أسنسيو
10
فيران توريس
11
نيكو وليامس
12
يريمي بينو
17
داني أولمو
21
بابلو سارابيا
22
أنسو فاتي
25

كوستاريكا
النادي

المواليد

برايتون اإلنكليزي
برنتفورد اإلنكليزي
أتلتيك بلباو

1997-11-18
1995-9-15
1997-6-11

1989-8-28
تشلسي اإلنكليزي
2001-1-9
برشلونة
1997-1-16
فياريال
2003-10-18
برشلونة
2000-1-31
فالنسيا
1989-3-21
برشلونة
1992-1-11
ريال مدريد
مانشستر سيتي اإلنكليزي 1994-5-27
1988-7-16
برشلونة
1995-1-30
أتلتيكو مدريد
1992-1-8
أتلتيكو مدريد
2004-8-5
برشلونة
مانشستر سيتي اإلنكليزي 1996-6-22
باريس سان جرمان الفرنسي 1997-1-2
2002-11-25
برشلونة
1992-10-23
أتلتيكو مدريد
1996-1-21
ريال مدريد
2000-2-29
برشلونة
2002-7-12
أتلتيك بلباو
2002-10-20
فياريال
1998-5-7
اليبزيغ األلماني
باريس سان جرمان الفرنسي 1992-5-11
2002-11-25
برشلونة

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
كيلور نافاس
1
 18استيبان ألفارادو
 23باتريك سيكيرا
الدفاع
خوان بابلو فارغاس
3
كيشر فولر
4
أوسكار دوارتي
6
براين أوفييدو
8
 15فرانسيسكو كالفو
 16كارلوس مارتينيس
 19كندال واتسون
 22رونالد ماتاريتا
الوسط
دانيال تشاكون
2
سيلسو بورخيس
5
جويسون بينيت
9
براين رويس
10
خيرسون توريس
13
يوستين ساالس
14
يلتسين تيخيدا
17
براندون أغيليرا
20
دوغالس لوبيس
21
رون ولسون
24
أنتوني هرنانديس
25
ألفارو سامورا
26
الهجوم
أنتوني كونتريراس
7
يوهان فينيغاس
11
جويل كامبل
12

ألمانيا
النادي

المواليد

باريس سان جرمان الفرنسي 1986-12-15
1989-4-28
هيريديانو
1999-3-1
لوغو اإلسباني
1995-6-6
ميليوناريوس الكولومبي
1994-7-12
هيريديانو
1989-6-3
الوحدة السعودي
ريال سولت اليك األميركي 1990-2-18
1992-7-8
قونيا سبور التركي
1999-3-30
سان كارلوس
1988-1-1
سابريسا
1994-7-9
سينسيناتي األميركي
كولورادو رابيدز األميركي 2001-4-11
1988-5-27
أالخوالينسي
2004-6-15
سندرالند اإلنكليزي
1985-8-18
أالخوالينسي
1997-8-28
هيريديانو
1996-6-17
ديبورتيفو سابريسا
1992-3-17
هيريديانو
نوتنغهام فوريست اإلنكليزي 2003-6-28
1998-9-21
هيريديانيو
2002-5-1
غريسيا
2001-10-11
بونتاريناس
2002-3-9
سابريسا
هيريديانو
أالخوالينسي
ليون المكسيكي

2000-1-29
1988-11-27
1992-6-26

اليابان
النادي

المواليد

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
1986-3-27
بايرن ميونيخ
مانويل نوير
1
1990-7-8
أينتراخت فرانكفورت
 12كيفن تراب
1992-4-30
 22مارك-أندريه تير شتيغن برشلونة اإلسباني
الدفاع
1993-3-3
ريال مدريد اإلسباني
أنتونيو روديغر
2
1998-4-22
اليبزيغ
دافيد راوم
3
1994-1-19
فرايبورغ
ماتياس غينتر
4
1996-9-21
وست هام اإلنكليزي
ثيلو كيهرر
5
1995-9-3
بوروسيا دورتموند
 15نيكالس زوله
1995-6-3
اليبزيغ
 16لوكاس كلوسترمان
1993-2-28
فرايبورغ
 20كريستيان غونتر
1999-12-1
بوروسيا دورتموند
 23نيكو شلوتربيك
ساوثمبتون اإلنكليزي 2001-12-11
 25أرميل بيال كوتشاب
الوسط
1995-2-8
بايرن ميونيخ
يوزوا كيميش
6
1995-2-6
بايرن ميونيخ
ليون غوريتسكا
8
1992-6-3
أينتراخت فرانكفورت
 11ماريو غوتسه
1989-9-13
بايرن ميونيخ
 13توماس مولر
2003-2-26
بايرن ميونيخ
 14جمال موسياال
1996-5-2
بوروسيا دورتموند
 17يوليان برانت
بوروسيا مونشنغالدباخ 1992-7-14
 18يوناس هوفمان
1996-1-11
بايرن ميونيخ
 19لوروا سانيه
مانشستر سيتي اإلنكليزي 1990-10-24
 21إيلكاي غوندوغان
الهجوم
1999-6-11
تشلسي اإلنكليزي
كاي هافيرتس
7
1993-2-9
فيردر بريمن
نيكالس فولكروغ
9
1995-7-14
بايرن ميونيخ
 10سيرغ غنابري
2002-1-18
بوروسيا دورتموند
 24كريم أديمي
2004-11-20
بوروسيا دورتموند
 26يوسوفا موكوكو

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
إيجي كاواشيما
1
 12شويتشي غوندا
 23دانيال شميدت
الدفاع
ميكي ياماني
2
شوغو تانيغوتشي
3
كو إيتاكورا
4
يوتو ناغاتومو
5
 16تاكيهيرو تومياسو
 19هيروكي ساكاي
 22مايا يوشيدا
 26هيروكي إيتو
الوسط
واتارو إندو
6
غاكو شيباساكي
7
ريتسو دوان
8
كاورو ميتوما
9
 10تاكومي مينامينو
 11تاكيفوسا كوبو
 13هيديماسا موريتا
 14جونيا إيتو
 15دايتشي كامادا
 17أو تاناكا
 24يوكي سوما
الهجوم
 18تاكوما أسانو
 20شوتو ماتشينو
 21أياسي أويدا
 25دايزن ماييدا

النادي

المواليد

ستراسبورغ الفرنسي
شيميزو بولس
ساينت ترويدن البلجيكي

1983-3-20
1989-3-3
1992-2-3

1993-12-22
كاوساكي فرونتالي
1991-7-15
كاواساكي فرونتالي
بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني 1997-1-27
1986-9-12
طوكيو الياباني
1998-11-5
أرسنال اإلنكليزي
1990-4-12
أوراوا ريدز
1988-8-24
شالكه األلماني
1999-5-12
شتوتغارت األلماني
1993-2-9
شتوتغارت األلماني
1992-5-28
ليغانيس اإلسباني
1998-6-16
فرايبورغ األلماني
1997-5-20
برايتون اإلنكليزي
1995-1-16
موناكو الفرنسي
ريال سوسييداد اإلسباني 2001-6-4
1995-5-10
سبورتينغ البرتغالي
1993-3-9
رينس الفرنسي
أينتراخت فرانكفورت األلماني 1996-8-5
فورتونا دوسلدورف األلماني 1998-9-10
1997-2-25
ناغويا غرامبوس
بوخوم األلماني
شونان بيلمار
بروج البلجيكي
سلتيك االسكتلندي

1994-11-10
1999-9-30
1998-8-28
1997-10-20

تشكيالت المجموعة السادسة
بلجيكا
رقم الالعب االسم
حراس المرمى
تيبو كورتوا
1
 12سيمون مينيوليه
 13كون كاستيلس
الدفاع
توبي ألدرفيرلد
2
أرثور ثيات
3
فاوت فايس
4
يان فيرتونغن
5
 19لياندر ديندونكر
 26زينو ديباست
الوسط
أكسل فيتسل
6
كيفن دي بروين
7
يوري تيليمانس
8
 15توما مونييه
 16ثورغان هازار
 18أمادو أونانا
 20هانس فاناكن
 21تيموتي كاستاني
الهجوم
روميلو لوكاكو
9
 10إدين هازار
 11يانيك كاراسكو
 14دريس مرتنس
 17لياندرو تروسار
 22شارل دي كيتالر
 23ميتشي باتشواي
 24لويس أوبندا
 25جيريمي دوكو

كندا
النادي

المواليد

ريال مدريد اإلسباني
بروج
فولفسبورغ األلماني

1992-5-11
1988-3-6
1992-6-25

أنتويرب
رين الفرنسي
ليستر سيتي اإلنكليزي
أندرلخت
أستون فيال اإلنكليزي
أندرلخت

1989-3-2
2000-5-25
1998-4-3
1987-4-24
1995-4-15
2003-10-24

أتلتيكو مدريد اإلسباني 1989-1-12
مانشستر سيتي اإلنكليزي 1991-6-28
1997-5-7
ليستر سيتي اإلنكليزي
بوروسيا دورتموند األلماني 1991-9-12
بوروسيا دورتموند األلماني 1993-3-29
2001-8-16
إيفرتون اإلنكليزي
1992-8-24
بروج
1995-12-5
ليستر سيتي اإلنكليزي
إنتر اإليطالي
ريال مدريد اإلسباني
أتلتيكو مدريد اإلسباني
غلطة سراي التركي
برايتون اإلنكليزي
ميالن اإليطالي
فنربخشه التركي
لنس الفرنسي
رين الفرنسي

1993-5-13
1991-1-7
1993-9-4
1987-5-6
1994-12-4
2001-3-10
1993-10-2
2000-2-16
2002-5-27

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
داين ساينت كلير
1
 16جيمس بانتيميس
 18ميالن بوريان
الدفاع
أليستير جونستون
2
سام أديكوغبي
3
كمال ميلر
4
ستيفن فيتوريا
5
 22ريتشي الريا
 25ديريك كورنيليوس
 26جويل واترمان
الوسط
سامويل بييت
6
ستيفن أوستاكيو
7
ليام فرايزر
8
 10جونيور هويليت
 13أتيبا هاتشينسون
 14مارك-أنتوني كاي
 15إسماعيال كونيه
 21جوناثان أوسوريو
 23ليام ميالر
 24ديفيد ووذرسبون
الهجوم
لوكاس كافاليني
9
 11تايجون بيوكانن
 12إيكي أوغبو
 17كايل الرين
 19ألفونسو ديفيس
 20جوناثان ديفيد

المغرب
النادي

المواليد

مينيسوتا يونايتد األميركي 1997-5-9
1997-2-21
مونتريال
1987-10-23
النجم األحمر الصربي
مونتريال
هاتاي سبور التركي
مونتريال
تشافيس البرتغالي
تورونتو
بانيتوليكوس اليوناني
مونتريال

1998-10-8
1995-1-16
1997-5-16
1987-1-11
1995-1-7
1997-11-25
1996-1-24

1994-11-12
مونتريال
1996-12-21
بورتو البرتغالي
1998-2-30
داينزي
1990-6-5
ريدينغ اإلنكليزي
1983-2-8
بشيكتاش التركي
1994-12-2
تورونتو
2002-6-16
مونتريال
1992-6-12
تورونتو
1999-9-27
بازل السويسري
ساينت جونستون االسكتلندي 1990-1-16
فانكوفر وايتكابس
كلوب بروج البلجيكي
تروا الفرنسي
سيركل بروج البلجيكي
بايرن ميونيخ األلماني
ليل الفرنسي

1992-12-28
1999-2-8
1998-9-21
199٥-٤-١٧
2000-11-2
2000-1-14

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
ياسين بونو
1
 12منير المحمدي القجوي
 22أحمد رضا التكناوتي
الدفاع
أشرف حكيمي
2
نصير مزراوي
3
نايف أكرد
5
رومان سايس
6
 18جواد الياميق
 20أشرف داري
 24بدر بانون
 25يحيى عطية الله
الوسط
سفيان أمرابط
4
حكيم زياش
7
عزالدين أوناحي
8
 13إلياس شاعر
 14زكرياء أبوخالل
 15سليم أمالح
 17سفيان بوفال
 23بالل الخنوس
 26يحيى جبران
الهجوم
عبدالرزاق حمدالله
9
 10أنس زروري
 11عبدالحميد صابيري
 16عبدالصمد الزلزولي
 19يوسف النصيري
 21وليد شديرة

كرواتيا
النادي

المواليد

اشبيلية اإلسباني
الوحدة السعودي
الوداد البيضاوي

1991-4-5
1989-5-10
1996-4-5

باريس سان جرمان الفرنسي 1998-11-4
بايرن ميونيخ األلماني 1997-11-14
1996-3-30
وست هام اإلنكليزي
1990-3-26
بشيكتاش التركي
1992-2-29
بلد الوليد اإلسباني
1999-5-6
بريست الفرنسي
1993-9-30
قطر القطري
1995-3-2
الوداد البيضاوي
1996-8-21
فيورنتينا اإليطالي
1993-13-19
تشلسي اإلنكليزي
200-4-19
أنجيه الفرنسي
كوينز بارك رينجرز اإلنكليزي 1997-10-13
2000-2-18
تولوز الفرنسي
ستاندار لياج البلجيكي 1996-11-15
1993-9-17
أنجيه الفرنسي
2004-5-10
خنك البلجيكي
1991-6-18
الوداد البيضاوي
االتحاد السعودي
بيرنلي اإلنكليزي
سمبدوريا اإليطالي
أوساسونا اإلسباني
إشبيلية االسباني
باري اإليطالي

1990-12-17
2000-11-7
1996-11-28
2001-12-17
1997-6-1
1998-1-22

النادي

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
دينامو زغرب
دومينيك ليفاكوفيتش
1
أتلتيكو مدريد اإلسباني
 12إيفو غربيتش
أوسييك
 23إيفيتسا إيفوشيتش
الدفاع
بايرن ميونيخ األلماني
يوسيب ستانيشيتش
2
رينجرز االسكتلندي
بورنا باريسيتش
3
ساسوولو اإليطالي
مارتين إرليتش
5
زينيت سان بطرسبورغ الروسي
ديان لوفرين
6
شتوتغارت األلماني
 19بورنا سوسا
اليزبيغ األلماني
 20يوشكو غفارديول
أيك أثينا اليوناني
 21دوماغوي فيدا
سلتيك االسكتلندي
 22يوسيب يورانوفيتش
دينامو زغرب
 24يوسيب شوتالو
الوسط
رين الفرنسي
لوفرو ماير
7
تشلسي اإلنكليزي
ماتيو كوفاتشيتش
8
ريال مدريد اإلسباني
 10لوكا مودريتش
إنتر اإليطالي
 11مارسيلو بروزوفيتش
تورينو اإليطالي
 13نيكوال فالشيتش
أتاالنتا اإليطالي
 15ماريو باشاليتش
سالزبورغ النمسوي
 25لوكا سوتشيتش
أينتراخت فرانكفورت األلماني
 26كريستيان ياكيتش
الهجوم
توتنهام اإلنكليزي
إيفان بيريشيتش
4
هوفنهايم األلماني
أندري كراماريتش
9
هايدوك سبليت
 14ماركو ليفايا
دينامو زغرب
 16برونو بتكوفيتش
أوساسونا اإلسباني
 17أنتي بوديمير
دينامو زغرب
 18ميسالف أورشيتش

المواليد
1995-1-9
1996-1-18
1995-2-1
2000-4-2
1992-11-10
1998-1-24
1989-7-5
1998-1-21
2002-1-23
1989-14-29
1995-8-16
2000-2-28
1998-1-17
1994-5-6
1985-9-9
1992-11-16
1997-10-4
1995-2-9
2002-9-8
1997-5-14
1989-2-2
1991-6-19
1993-8-26
1994-9-16
1991-7-22
1992-12-29
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رياضة
تشكيالت المجموعة السابعة
البرازيل
رقم الالعب االسم
حراس المرمى
أليسون بيكر
1
 12ويفيرتون
 23إيدرسون
الدفاع
دانيلو
2
تياغو سيلفا
3
ماركينيوس
4
أليكس ساندرو
6
 13داني ألفيش
 14إيدر ميليتاو
 16أليكس تيليس
 24بريمر
الوسط
كازيميرو
5
لوكاس باكيتا
7
فريد
8
 15فابينيو
 17برونو غيمارايش
 22إيفرتون ريبيرو
الهجوم
ريشارليسون
9
 10نيمار
 11رافينيا
 18غابريال جيزوس
 19أنتوني
 20فينيسيوس جونيور
 21رودريغو
 25بيدرو
 26غابريال مارتينيلي

صربيا
النادي

المواليد

1992-10-2
ليفربول اإلنكليزي
1987-12-13
بالميراس
مانشستر سيتي اإلنكليزي 1993-8-17
1992-10-2
يوفنتوس اإليطالي
1984-9-22
تشلسي اإلنكليزي
باريس سان جرمان الفرنسي 1994-5-14
1991-1-26
يوفنتوس اإليطالي
1983-5-6
بوماس المكسيكي
1998-1-18
ريال مدريد اإلسباني
1992-12-15
إشبيلية اإلسباني
1997-3-18
يوفنتوس اإليطالي
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 1992-2-23
1997-8-27
وست هام اإلنكليزي
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 1993-3-5
1993-10-23
ليفربول اإلنكليزي
1997-11-16
نيوكاسل اإلنكليزي
1989-4-10
فالمنغو
1997-5-10
توتنهام اإلنكليزي
باريس سان جرمان الفرنسي 1992-2-5
1996-12-14
برشلونة اإلسباني
1997-4-3
أرسنال اإلنكليزي
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 2000-2-24
2000-7-12
ريال مدريد اإلسباني
2001-1-9
ريال مدريد اإلسباني
1997-6-20
فالمغنو
2001-6-18
أرسنال اإلنكليزي

سويسرا
النادي

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
إشبيلية اإلسباني
ماركو دميتروفيتش
1
ريال مايوركا اإلسباني
 12بردراغ رايكوفيتش
تورينو اإليطالي
 23فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش
الدفاع
سالزبورغ النمسوي
ستراهينيا بافلوفيتش
2
النجم األحمر
ستراهينيا إيراكوفيتش
3
فيورنتينا اإليطالي
نيكوال ميلنكوفيتش
4
فيردر بريمن األلماني
ميلوش فيليكوفيتش
5
خيتافي اإلسباني
 13ستيفان ميتروفيتش
ألميريا اإلسباني
 15سردجان بابيتش
ليغيا وارسو البولندي
 25فيليب مالدينوفيتش
الوسط
خيتافي اإلسباني
نيمانيا مكسيموفيتش
6
إشبيلية اإلسباني
نيمانيا غوديلي
8
باوك اليوناني
 14أندريا جيفكوفيتش
تورينو اإليطالي
 16ساشا لوكيتش
يوفنتوس اإليطالي
 17فيليب كوستيتش
براغا البرتغالي
 19أوروش راتشيتش
التسيو اإليطالي
 20سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش
فيرونا اإليطالي
 22داركو الزوفيتش
فيرونا اإليطالي
 24إيفان إيليتش
بورتو البرتغالي
 26ماركو غروييتش
الهجوم
تورينو اإليطالي
نيمانيا رادونييتش
7
فولهام اإلنكليزي
ألكسندر ميتروفيتش
9
أياكس أمستردام الهولندي
 10دوشان تاديتش
فيورنتينا اإليطالي
 11لوكا يوفيتش
يوفنتوس اإليطالي
 18دوشان فالهوفيتش
سمبدوريا اإليطالي
 21فيليب دجوريتشيتش

المواليد
1992-1-24
1995-10-31
1997-2-20
2001-5-24
2001-1-22
1997-10-12
1995-9-26
1990-5-22
1996-4-22
1991-8-15
1995-1-26
1991-11-16
1996-7-11
1996-8-13
1992-11-1
1998-3-17
1995-2-27
1990-9-15
2001-3-17
1996-4-13
1996-2-15
1994-9-16
1988-11-20
1997-12-23
2000-1-28
1992-1-30

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
يان سومر
1
 12يوناس أوملين
 21غريغور كوبيل
 24فيليب كوهن
الدفاع
إديميلسون فرنانديس
2
سيلفان فيدمر
3
نيكو إلفيدي
4
مانويل أكانجي
5
 11ريناتو ستيفن
 13ريكاردو رودريغيز
 18إيراي كومرت
 22فابيان شار
الوسط
دنيس كزريا
6
ريمو فرويلر
8
 10غرانيت تشاكا
 14ميشال أبيشر
 15جبريل سو
 16كريستيان فاسناخت
 20فابيان فري
 23جيردان شاكيري
 25فابيان ريدر
 26أردون جاشاري
الهجوم
بريل إمبولو
7
هاريس سيفيروفيتش
9
 17روبن فارغاس
 19نواه أوكافور

الكاميرون
النادي

المواليد

بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني 1988-12-17
1994-1-10
مونبلييه الفرنسي
بوروسيا دورتموند األلماني 1997-12-6
ريد بول سالزبورغ النمسوي 1998-4-2
1996-2-15
ماينتس األلماني
1993-3-5
ماينتس األلماني
بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني 1996-9-30
مانشستر سيتي اإلنكليزي 1995-7-19
1991-11-3
لوغانو
1992-8-25
تورينو اإليطالي
1998-2-4
فالنسيا اإلسباني
نيوكاسل يونايتد اإلنكليزي 1991-12-20
1996-11-20
تشلسي اإلنكليزي
نوتنغهام فوريست اإلنكليزي 1992-4-15
1992-9-27
أرسنال اإلنكليزي
1997-1-6
بولونيا اإليطالي
أينتراخت فرانكفورت األلماني 1997-2-6
1993-11-11
يونغ بويز
1989-1-8
بازل
شيكاغو فاير األميركي 1991-10-10
2002-2-16
يونغ بويز
2002-7-30
لوسيرن
موناكو الفرنسي
غلطة سراي التركي
أوغسبورغ األلماني
سالزبورغ النمسوي

1997-2-14
1992-2-22
1998-8-5
2000-5-24

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
سيمون نغاباندويتينبو
1
 16ديفي إيباسي
 23أندريه أونانا
الدفاع
جيروم نغوم مبيكيلي
2
نيكوال نكولو
3
كريستوفر ووه
4
 17أوليفييه مبايزو
 19كولينز فاي
 21جان-شارل كاستيليتو
 24إنزو إيبوس
 25نوهو تولو
الوسط
غايل أوندوا
5
جورج-كيفن نكودو
7
أندريه-فرانك زامبو-أنغيسا
8
 14صامويل أوم غويه
 15بيار كونديه
 18مارتان هونغال
 22أوليفييه تشام
 22سوايبو مارو
الهجوم
نيكوال مومي نغامالو
6
جان-بيار نساميه
9
 10فنسان أبوبكر
 11كريستيان باسوغوغ
 12كارل توكو-إيكامبي
 13إريك مكسيم تشوبو-موتينغ
 20براين مبويمو

النادي

المواليد

مرسيليا الفرنسي
أبها السعودي
إنتر اإليطالي

2003-4-12
1993-2-2
1996-4-2

كولومب
أريس ثيسالونيكي اليوناني
لنس الفرنسي
فيالدلفيا يونيون األميركي
الطائي السعودي
نانت الفرنسي
أودينيزي اإليطالي
سياتل ساوندرز األميركي

1998-9-30
1990-3-27
2001-9-18
1997-8-15
1992-8-13
1995-1-26
1999-3-11
1997-6-23

هانوفر األلماني
بشيكتاش التركي
نابولي اإليطالي
ميشلين البلجيكي
أولمبياكوس اليوناني
فيرونا اإليطالي
سوانسي اإلنكليزي
كوتون سبورت

1995-11-4
1995-2-13
1995-11-16
1997-12-14
1995-7-26
1998-3-16
1996-2-9
2000-12-3

دينامو موسكو الروسي
يونغ بويز السويسري
النصر السعودي
شنغهاي شنخوا الصيني
ليون الفرنسي
بايرن ميونيخ األلماني
برنتفورد اإلنكليزي

1994-7-9
1993-5-1
1992-1-22
1995-10-18
1992-9-14
1989-3-23
1999-8-7

تشكيالت المجموعة الثامنة
البرتغال
رقم الالعب االسم
حراس المرمى
روي باتريسيو
1
 12جوزيه سا
 22ديوغو كوشتا
الدفاع
ديوغو دالو
2
بيبي
3
روبن دياش
4
رافايل غيريرو
5
 13دانيلو بيريرا
 19نونو منديش
 20جواو كانسيلو
 24أنتونيو سيلفا
الوسط
جواو بالينيا
6
برونو فرنانديش
8
 14وليام كارفاليو
 16فيتينيا
 17جواو ماريو
 18روبن نيفيش
 23ماتيوس نونيش
 25أوتافيو
الهجوم
كريستيانو رونالدو
7
أندريه سيلفا
9
 10برناردو سيلفا
 11جواو فيليكس
 15رافايل لياو
 21ريكاردو هورتا
 26غونسالو راموس

غانا
النادي

المواليد

روما اإليطالي
ولفرهامبتون اإلنكليزي
بورتو

1988-2-15
1993-1-17
1999-9-19

مانشستر يونايتد اإلنكليزي
بورتو
مانشستر سيتي اإلنكليزي
بوروسيا دورتموند األلماني
باريس سان جرمان الفرنسي
باريس سان جرمان الفرنسي
مانشستر سيتي اإلنكليزي
بنفيكا

1999-3-18
1983-2-26
1997-5-14
1993-12-22
1991-9-9
2002-6-19
1994-5-27
2003-10-30

1995-7-9
فولهام اإلنكليزي
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 1994-9-8
1992-4-7
ريال بيتيس اإلسباني
باريس سان جرمان الفرنسي 2000-2-13
1993-1-19
بنفيكا
ولفرهامبتون اإلنكليزي 1997-3-13
ولفرهامبتون اإلنكليزي 1998-8-27
1995-2-9
بورتو
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 1985-2-5
1995-11-6
اليبزيغ األلماني
مانشستر سيتي اإلنكليزي 1994-8-10
أتلتيكو مدريد اإلسباني 1999-11-10
1999-6-10
ميالن اإليطالي
1994-9-15
براغا
2001-6-20
بنفيكا

األوروغواي
النادي

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
ساينت غالن السويسري
لورنس أتي  -زيغي
1
أسانتي كوتوكو
 12إبراهيم دانالد
أويبن البلجيكي
 16عبدالمناف نورالدين
الدفاع
برايتون اإلنكليزي
طارق المبتي
2
بروج البلجيكي
دنيس أودوي
3
ساوثمبتون اإلنكليزي
محمد ساليسو
4
أوكسير الفرنسي
 14غيديون منساه
سلتا فيغو اإلسباني
 15جوزيف أيدو
ريدينغ اإلنكليزي
 17عبدالرحمن بابا
ليستر ستيي اإلنكليزي
 18دانيال أمارتي
ستراسبورغ الفرنسي
 23ألكسندر دجيكو
كليرمون الفرنسي
 26سيدو أليدو
الوسط
أرسنال اإلنكليزي
توماس بارتي
5
خنت البلجيكي
إليشا أووسو
6
سبورتينغ البرتغالي
عبدول فاتاوو إسحاقو
7
فرايبورغ األلماني
دانيال-كوفي كييريه
8
النجم األحمر الصربي
 11عثمان بوكاري
هارتس أوف أوك
 13دانيال أفريي بيرنييه
أياكس أمستردام الهولندي
 20محمد قدوس
لنس الفرنسي
 21ساليس عبدالصمد
رين الفرنسي
 22كمال الدين سليمانا
كلوب بروج البلجيكي
 24كمال سواه
الهجوم
كريستال باالس اإلنكليزي
جوردان أيو
9
السد القطري
 10أندريه أيو
أتلتيك بلباو اإلسباني
 19إينياكي وليامس
بريستول اإلنكليزي
 25أنطوان سيمينيو

المواليد
1996-11-29
2002-12-2
1999-2-8
2000-9-30
1988-5-27
1999-4-17
1998-7-18
1995-9-29
1994-7-2
1994-12-21
1994-8-9
2000-6-4
1993-6-13
1997-11-7
2004-3-8
1996-3-8
1998-12-13
2001-6-26
2000-8-2
200022-3-26
2002-2-15
2000-1-9
1991-9-11
1989-12-17
1994-6-15
2000-1-7

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
فرناندو موسليرا
1
 12سيباستيان سوسا
 23سيرخيو روتشيت
الدفاع
خوسيه ماريا خيمينيس
2
دييغو غودين
3
رونالد أراوخو
4
 13غييرمو فاريال
 16ماتياس أوليفيرا
 17ماتياس فينيا
 19سيباستيان كواتيس
 22مارتين كاسيريس
 26خوسيه لويس رودريغيس
الوسط
ماتياس فيسينو
5
رودريغو بنتانكور
6
نيكوالس دي ال كروس
7
 10جورجيان دي أراسكاييتا
 14لوكاس توريرا
 15فيديريكو فالفيردي
 24أغوستين كانوبيو
 25مانويل أوغارتي
الهجوم
فاكوندو بيليستري
8
لويس سواريس
9
 11داروين نونييس
 18ماكسي غوميس
 20فاكوندو توريس
 21إدينسون كافاني

كوريا الجنوبية

تـحــوم الـشـكــوك حــول جاهزية
المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة،
أفـضــل الع ــب فــي الـعــالــمُ ،
ويـطــرح
ال ـ ـس ـ ــؤال ال ـ ـتـ ــالـ ــي :بـ ـن ــزيـ ـم ــة ،هــل
هــو بـخـيــر؟ وذل ــك عـشـيــة انـطــاق
منافسات مونديال قطر  2022في
كرة القدم.
واخ ـت ـفــى الـمـهــاجــم اب ــن ال ـ ـ 34
ً
عــامــا عــن األنـظــار والـمــاعــب منذ
ما يقارب الشهر ،بسبب مشكالت
عـضـلـيــة غـيــر مـعـلـنــة ،فـيـمــا تثير
حالته البدنية عالمات استفهام
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ق ـ ـبـ ــل مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة م ـن ـت ـخــب
«ال ــدي ــوك» األولـ ــى أم ــام أسـتــرالـيــا
الثالثاء ،رغم جميع التصريحات
المطمئنة عن حالته.
وتستهل فرنسا حملة الدفاع
عن لقبها مع الكثير من الغيابات،
بسبب اإلصابات ،ومن دون الكثير
مــن الـكــوادر المهمة (بــول بوغبا،
ن ـغ ــول ــو ك ــانـ ـت ــي ،م ـي ــك م ـي ـن ـيــان،
بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر
نـكــونـكــو) ،فــي حين انغمست في
فصل جديد بطله هذه المرة الفائز
بالكرة الذهبية ألفضل العــب في
العالم.
ولم يشارك مهاجم ريال مدريد
اإلسباني فــي أي تمرين جماعي
مع فرنسا منذ االثنين الماضي،
ً
مكتفيا بالجري في بداية الحصة

1991-8-24
التسيو اإليطالي
1997-6-25
توتنهام اإلنكليزي
1997-6-1
ريفرباليت األرجنتيني
1994-6-1
فالمنغو البرازيلي
1996-2-11
غلطة سراي التركي
1998-7-22
ريال مدريد اإلسباني
أتلتيكو باراناينسي البرازيلي 1998-10-1
2001-4-11
سبورتينغ البرتغالي
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 2001-12-20
1987-1-24
ناسيونال
1999-6-24
ليفربول اإلنكليزي
1996-8-14
طرابزون سبور التركي
أورالندو سيتي األميركي 2000-4-13
1987-2-14
فالنسيا اإلسباني

الشباب السعودي
تشونبوك موتورز
أولسان

1990-9-30
1997-10-15
1991-9-25

سيول
تشونبوك موتورز
نابولي اإليطالي
دايغو
تشونبوك موتورز
أولسان
غامبا أوساكا الياباني
أولسان
دايجون هانا سيتيزن

1998-3-20
1992-6-13
1996-11-15
1990-9-17
1995-8-1
1990-2-27
1992-1-31
1989-7-24
1996-11-17

السد القطري
أولمبياكوس اليوناني
توتنهام اإلنكليزي
تشونبوك موتورز
ماينتس األلماني
ولفرهامبتون اإلنكليزي
شاندونغ تايشان الصيني
سيول
ريال مايوركا االسباني
غيمتشيون سانغمو
فرايبورغ األلماني
تشونبوك موتورز

1989-12-14
1996-9-20
1992-7-8
1997-3-17
1992-8-10
1996-1-26
1992-5-12
1996-8-12
2001-2-19
1994-6-30
1999-9-20
1999-9-12

تشونبوك موتورز
أولمبياكوس اليوناني

1998-1-25
1992-8-28

برتغال رونالدو تحط في الدوحة

بنزيمة خالل التدريبات بنادي السد القطري
ً
ق ــادرا عـلــى مـســاعــدة الـفــريــق قــدر
اإلمكان».
ويـ ـقـ ـت ــرب االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق أم ـ ــام
أسـ ـت ــرالـ ـي ــا ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ب ـخ ـط ــوات
متسارعة ،في حين يتابع بنزيمة
عودته على رؤوس أصابع قدميه،
وهــو الــذي لم يلعب ســوى نصف
س ــاع ــة (أمـ ـ ـ ــام س ـل ـت ـيــك غــاس ـكــو
االسكتلندي فــي  2نوفمبر) منذ
خوضه الدقائق التسعين للمرة
األخـيــرة فــي  19أكتوبر بــالــدوري

غلطة سراي التركي
إندبندينتي األرجنتيني
ناسيونال

1986-6-16
1986-8-19
1993-3-23

أتلتيكو مدريد اإلسباني 1995-1-20
فيليس سارسفيلد األرجنتيني 1986-2-16
1999-3-7
برشلونة اإلسباني
1999-3-24
فالمنغو البرازيلي
1997-10-31
نابولي اإليطالي
1997-11-9
روما اإليطالي
1990-10-7
سبورتينغ البرتغالي
لوس أنجلس غاالكسي األميركي 1987-4-7
1997-3-14
ناسيونال

قلق في معسكر
«الديوك» بسبب بنزيمة
ً
قبل ممارسة التمارين بعيدا عن
ال ـم ـج ـمــوعــة ،وب ــإش ــراف ال ـم ــدرب
البدني.
أم ـ ــل دي ــدي ـي ــه دي ـ ـشـ ــان ،م ــدرب
أبطال العالم  ،2018رؤية صاحب
القميص رقم  19ينضم إلى باقي
أف ـ ـ ــراد ال ـم ـن ـت ـخــب خـ ــال الـحـصــة
ال ـتــدري ـب ـيــة األولـ ـ ــى ف ــي ال ــدوح ــة،
بعدما اكتفى برؤيته في تمارين
خاصة مع المصاب اآلخر المدافع
رافايل فاران.
وم ـ ــرة ج ــدي ــدة تـ ـم ـ َّـرن مـهــاجــم
الريال ومدافع مانشستر يونايتد
اإلنكليزي بمفردهما ،الجمعة ،قبل
 4أيــام من االستحقاق األول أمام
أستراليا ،وفــق مــا أف ــادت العديد
من وسائل إعالم رياضية.
هل هو َّ
مجرد تدبير احترازي،
ً
أم هي مشكلة أعمق وأخطر؟ علنا،
ت ـع ـكــس ال ـت ـصــري ـحــات الـ ـص ــادرة
بشأن بنزيمة الطمأنينة ،إن كان
مــن الـجـهــات الـمـقــربــة مــن الــاعــب
نفسه ،أو مــن زمــائــه ،رغــم غيابه
المستمر عن المستطيل األخضر.
ق ــال زم ـيــل بـنــزيـمــة فــي مــدريــد
وال ـم ـن ـت ـخــب العـ ــب خ ــط ال ــوس ــط
أوريـلـيــان تشواميني ،الخميس:
«ه ــو هـ ــادئ ل ـل ـغــايــة ،لــديــه خـبــرة
ك ـب ـيــرة ،وي ـع ــرف ج ـس ــده ،وإذا لم
يلعب ،فذلك ألنــه ال يعتبر نفسه

النادي

المواليد

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
سيونغ-غيو كيم
1
 12بوم-كون سونغ
 21هيون-وو جو
الدفاع
جونغ  -غيو يون
2
جين-سو كيم
3
مين-جاي كيم
4
 14تشول هونغ
 15مون-هوان كيم
 19يونغ-غوون كيم
 20كيونغ-وون كوون
 23تاي-هوان كيم
 24يو-مين تشو
الوسط
وو-يونغ جونغ
5
إين-بيوم هوانغ
6
هيونغ-مين سون
7
سيونغ-هو بايك
8
 10جاي-سونغ لي
 11هي-تشان هوانغ
 13جون-هو سون
 17سانغ-هو نا
 18كانغ-إين لي
 22تشانغ-هون كوون
 25وو-يونغ جيونغ
 26مين  -كيو سونغ
الهجوم
غيو-سونغ تشو
9
 16أوي-جو هوانغ

النادي

المواليد

اإلسباني .بعد ثالثة أيام ،تحدث
الـ ـن ــادي الـ ـم ــدري ــدي ع ــن «إج ـه ــاد
عضلي في عضالت الفخذ بالساق
اليسرى» بشأن المهاجم الذي توج
للتو بالكرة الذهبية وغادر للراحة
في اللقاء التالي.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر اإلي ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي ك ـ ــارل ـ ــو
أنشيلوتي ،م ــدرب الــريــال ،غياب
ً
مـهــاجـمــه ،قــائــا« :أف ـضــل خـســارة
(ال ـك ــروات ــي ل ــوك ــا) م ــودري ـت ــش أو
ً
بنزيمة لـمـبــاراة ب ــدال مــن شـهــر»،

ً
مـعـتـقــدا أن م ـكــوث الـفــرنـســي في
ً
العيادة الطبية لن يدوم كثيرا ،قبل
أن تتبدل كلماته في نهاية أكتوبر.
وأضاف مدرب ميالن اإليطالي
وبـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــرن م ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــخ األل ـ ـمـ ــانـ ــي
وتشلسي اإلنكليزي السابق« :لقد
اج ـتــاز االخ ـت ـبــارات الـتــي أظـهــرت
أن ــه لـيــس لــديــه مـشـكـلــة جـســديــة،
لـكــن يـجــب أن نــأخــذ فــي االعـتـبــار
مشاعر الالعب.

ّ
ح ــط الـمـنـتـخــب الـبــرتـغــالــي،
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة ن ـج ـم ــه ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو
رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو ،ف ـ ــي الـ ـ ــدوحـ ـ ــة ل ـيــل
الجمعة ،قبل أقــل من  48ساعة
على ُ افتتاح مونديال قطر.
البرتغالي إلى
ونقل المنتخب
ُ
فندقه الفخم الواقع على قرابة
ً
ثالثين كيلومترا غرب العاصمة
القطرية ،حيث كــان باستقباله
مجموعة كبيرة من المشجعين
الرافعين أعالم البرتغال.
وك ــان ــت راكـ ـي ــل مـ ــاديـ ــرا (33
ً
عــامــا) من بين الذين استقبلوا
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ورونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو ،ال ـ ــذي
ي ـخــوض ال ـن ـهــائ ـيــات الـعــالـمـيــة
لـلـمــرة الـخــامـســة ف ــي مـسـيــرتــه،
وقالت المقيمة في قطر لوكالة
فرانس برس« :نحن بلد صغير،
لكنهم سيذكروننا ،إ نــه عامنا
(للفوز باللقب)».
وبالنسبة لمواطنتها د يــان
ً
دا س ـي ـل ـفــا ( 34عـ ــامـ ــا) ،ف ـكــأس
ال ـعــالــم ه ــذه ال تـتـعـلــق وحـســب
برونالدو ،الذي سيكون من بين
خمسة العبين في هذه النسخة
ي ـخ ــوض ــون ال ـن ـهــائ ـيــات لـلـمــرة
الخامسة في مسيرته.
وشـ ـ ـ ــددت ع ـل ــى أن مـنـتـخــب
بـ ـ ـ ــادهـ ـ ـ ــا «فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق م ـ ـح ـ ـتـ ــرف،
ويـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدون الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـلــى
ت ــركـ ـي ــزه ــم» وعـ ـ ـ ــدم االنـ ـشـ ـغ ــال
بما يــدور مــن جــدل بخصوص
ال ـت ـص ــري ـح ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة ال ـتــي
أدلــى بها رونــالــدو بحق فريقه
مانشستر يونايتد اإلنكليزي

بعثة المنتخب البرتغالي لدى وصولها إلى الدوحة
ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.
َّ
وحلت البرتغال في الدوحة
بعد خوضها مباراة تحضيرية
أخيرة في لشبونة تغلبت فيها
على نيجيريا برباعية نظيفة
بغياب رونالدو ،الذي ،كما حال
جميع أعضاء الفريق ،لم يخرج
ل ـي ــل ال ـج ـم ـع ــة ال ـس ـب ــت لـتـحـيــة
الجمهور الذي جاء للترحيب بـ
«سيليساو» أوروبا.
ويبدأ فريق المدرب فرناندو

سانتوش مشواره في نهائيات
قطر الخميس ضد غانا ،ضمن
المجموعة الثامنة ،التي تضم
األوروغـ ـ ـ ــواي (يـلـتـقـيـهــا ف ــي 28
ن ــوف ـم ـب ــر) وكـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
(يلتقيها في  2ديسمبر).

ثالث الفنادق العائمة يرسو في ميناء الدوحة

رسا ثالث الفنادق العائمة ،السفينة «إم إس
ســي أوب ــرا» فــي ميناء الــدوحــة ،لينضم بذلك
إلى الفندقين العائمين «إم إس سي بويسيا»
و«إم إس سي وورلد يوربا» ،في تقديم ضيافة
فــاخــرة لمشجعي بـطــولــة ك ــأس ال ـعــالــم ،التي
تنطلق اليوم في قطر.
ووفــق وكــالــة األنـبــاء القطرية (قـنــا) ،تعتبر

السفينة «إم إس ســي أوبـ ــرا» فـنــدقــا عصريا
عائما يقدم خدمة فاخرة لمرتاديه من مشجعي
البطولة ،تعكسها مجموعة متنوعة من خيارات
الغرف ،من الكابينات التقليدية المطلة على
الـبـحــر إل ــى ال ـغــرف ذات ال ـشــرفــات واألجـنـحــة
الـفــاخــرة ،إضــافــة إلمكانيات مـتـعــددة لتناول
الطعام وبرامج ترفيهية لجميع األعمار.

ويضم الفندق «إم إس سي أوبرا»  13طابقا،
بها  1071كابينة ،قادرة على استيعاب نحو
 2679شخصا ،فــي حين يبلغ طــول الفندق
(ال ـس ـف ـي ـن ــة)  275مـ ـت ــرا ،وع ــرض ــه  32م ـت ــرا،
وارتـفــاعــه  54مـتــرا .وتـعــد الـفـنــادق العائمة،
واحدة من عدة تسهيالت تقدمها دولة قطر
خالل بطولة كأس العالم للمشجعين وتتيح

لهم خيارات متعددة للحجز واإلقامة طوال
البطولة ،بينها شقق وفلل وقرى للمشجعين
والفنادق المعتادة.
وبحسب تقديرات مجموعة «إم إس سي
كـ ــروزس» الـمــالـكــة لـلـفـنــادق الـعــائـمــة الثالثة
التي تخدم البطولة ،فإن طاقتها االستيعابية
تصل إلــى  10آالف ســريــر ،وقــد بلغت نسبة

حجوزاتها في األسبوع األول من المونديال
حدود  100في المئة.
ويعود تاريخ التعاون بين قطر ومجموعة
«إم إس ســي ك ــروزس» إلــى عــام  ،2016عندما
استقبلت الدوحة أول سفينة سياحية عمالقة
تابعة للمجموعة هي «إم إس سي فانتازيا».
(د ب أ)
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 2ديسمبر

47

G

الكاميرون

البرازيل

 2ديسمبر

48

G

صربيا

سويسرا

لعب فوز تعادل هزيمة له

الفريق

لعب فوز تعادل هزيمة له

الفريق

لعب فوز تعادل هزيمة له

الفريق

لعب فوز تعادل هزيمة له

عليه النقاط

الفريق

عليه النقاط

لعب فوز تعادل هزيمة له

الفريق

عليه النقاط

لعب فوز تعادل هزيمة له

الفريق

عليه النقاط

لعب فوز تعادل هزيمة له

لعب فوز تعادل هزيمة له

الفريق

البرازيل

البرتغال

صربيا

غانا

سويسرا

أوروغواي

الكاميرون

كوريا الجنوبية

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

٥٠

املباراة

قطر

الفريق

٤٩

مباراة املجموعة

السبت  3ديسمبر
الساعة  10:00مساءً

الدور ربع
النهائي

عليه النقاط

عليه النقاط

عليه النقاط

عليه النقاط

مراحل خروج المغلوب

الفائز من 51

الفائز من ٤٩

٥٨

الجمعة  ٩ديسمبر
الساعة  10:00مساءً

الفائز من ٥٠

الدور ربع
النهائي

الدور نصف
النهائي

الدور نصف
النهائي

الفائز من 58

الفائز من 60

62

61

االربعاء  ١٤ديسمبر
الساعة  10:00مساءً

الثالثاء  ١٣ديسمبر
الساعة  10:00مساءً

٦٠

السبت  ١٠ديسمبر
الساعة  10:00مساءً

الفائز من 52

أول المجموعة E
االثنين  ٥ديسمبر
الساعة  6:00مساءً
ثاني المجموعة F
أول المجموعة G

٥٤

االثنين  ٥ديسمبر
الساعة  10:00مساءً
ثاني المجموعة H

اإلكوادور
ايران
هولندا
ويلز
السعودية

الكاميرون
كوريا ج

غانا
سويسرا

قطر

الدنمارك

المكسيك

المانيا
البرتغال
أوروغواي

ً
مساء
7:00
 4:00مساءً
ً
مساء
7:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ثاني المجموعة D

٥٣

الوقت

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

