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«»Woman, Life, Freedom
«Freedom

ُ
مشجعو إيران يلوحون بعلمهم الوطني وقد كتب عليه «امــرأة ،حياة ،حرية» وهم يهتفون خالل مباراة منتخبهم مع إنكلترا ضمن منافسات المجموعة الثانية
بالمونديال في استاد خليفة الدولي بالدوحة أمس (أ ف ب)

زلزال إنكلترا
يضرب إيران
بسداسية
11

تصادم عنيف

أول تدخل عنيف وإصابة في المونديال َّ
تعرض
لها حارس مرمى المنتخب اإليراني علي رضا ّ
جراء
اصطدامه بزميله ماجد حسيني (رويترز)

تونس ّ
تعول
على الخبرة
القطرية لمفاجأة
الدنمارك

15

المكسيك وبولندا
تسعيان إلى بداية
قوية في المونديال

«التانغو» لبداية
قوية في مستهل
المشوار ...والسعودية
لمباراة العمر

فرنسا المثقلة
باإلصابات تواجه
أستراليا

تشكيلة
السيليساو
التزال غامضة

١٣

16

١٤

١٧
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رياضة
فوز صعب
لمنتخب الطواحين
على نظيره السنغالي
نجح المنتخب الهولندي في
تحقيق الفوز على نظيره
السنغالي بثنائية نظيفة،
خالل منافسات المجموعة
األولى لبطولة كأس العالم
أمس.

ح ـقــق ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـهــول ـنــدي
عـ ــودة مــوف ـقــة ل ـن ـهــائ ـيــات كــأس
ال ـع ــال ــم ،ب ـعــد غ ـيــاب ع ــن نسخة
 ،2018بـ ـ ـف ـ ــوزه ا لـ ـصـ ـع ــب ع ـلــى
نظيره السنغالي  -2صفر ،أمس،
على استاد الثمامة ،في الجولة
األولى من منافسات المجموعة
األولى لمونديال قطر.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــدمـ ـ ــا افـ ـ ـتـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــت ق ـط ــر
المضيفة منافسات المجموعة
وال ـن ـس ـخــة ال ـثــان ـيــة والـعـشــريــن
مــن النهائيات بــالـخـســارة أمــام
اإلك ــوادور صفر  ،2-أمس األول،
على استاد البيت ،أكملت هولندا
الجولة األولــى بثالث نقاط في
مستهل عــودتـهــا ال ــى البطولة،
بفضل هدفي كودي خاكبو ()84
والبديل ديفي كالسن (.)90+9
وغ ــاب ــت ه ــول ـن ــدا ع ــن نسخة
 ،2018بعدما حلت وصيفة في
 2010بقيادة بيرت فان مارفيك،
وثالثة في  2014بقيادة مدربها
الحالي العائد لويس فان خال.
وبـ ـص ــدم ــة خ ـ ـسـ ــارة نـجـمـهــا
األول س ـ ــاد ي ـ ــو م ــا نـ ـي ــه بـسـبــب
إصـ ـ ــابـ ـ ــة حـ ــرم ـ ـتـ ــه مـ ـ ــن خـ ــوض
النهائيات وفــي ظهورها األول
األول كبطلة إلفــريـقـيــا (،)2021
استهلت السنغال بقيادة أليو
سيسيه مغامرتها المونديالية
الثالثة ،بعد ( 2002ربــع نهائي

و 2018الـ ــدور األول) ،بـخـســارة
في مواجهتها األولــى مع فريق
«ال ـط ــواح ـي ــن» الـ ــذي ب ــدأ ب ــدوره
المباراة من دون نجم برشلونة
اإلسـبــانــي ممفيس دي ـبــاي قبل
دخوله في الشوط الثاني.
وح ــاف ــظ «الـ ـب ــرتـ ـق ــال ــي» عـلــى
س ـج ـل ــه ال ـ ـخـ ــالـ ــي م ـ ــن الـ ـه ــزائ ــم
ً
للمباراة السادسة عشرة تواليا
منذ تعيين فان خال في صيف

ً
 2021مــدربــا للمرة الثالثة بعد
خيبة ال ـخــروج مــن ثمن نهائي
كأس أوروبا.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــام ال ـ ـج ـ ــول ـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة
الخميس حـيــث تلتقي هولندا
مع اإلكوادور ،والسنغال مع قطر.

بداية دولية
وشهدت التشكيلة الهولندية
م ـفــاجــأة ،بـعــدمــا قـ ـ ّـرر ف ــان خــال
االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــرمـ ــى ع ـلــى
ً
أندريس نوبرت ،مانحا حارس
ً
هيرنفين عــن  28عــامــا مباراته
الدولية األولى في كأس العالم،
ليصبح ثــانــي هــولـنــدي يسجل
ب ـ ــدايـ ـ ـت ـ ــه الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ــي كـ ــأس
العالم بعد العــب الــوســط ديــرك
شويناكر عام  ،1978وفق «أوبتا»
لالحصاءات.
وبـعــد ش ــيء مــن الـضـيــاع في
الــدقــائــق األول ــى ،كــان المنتخب
ال ـه ــول ـن ــدي ق ــري ـب ــا م ــن اف ـت ـتــاح
الـتـسـجـيــل ب ـعــد لـعـبــة جـمــاعـيــة
جميلة وكرة عرضية من خاكبو
و ص ــل ا لـيـهــا ستيفن بيرخفين
ً
متأخرا (.)4
وبدا المنتخب السنغالي أكثر
مــن مصمم على مـجــاراة أبطال

ً
أوروب ـ ــا  ،1988وفـ ــرض ضغطا
ً
عاليا ،وكــاد يدفع فيرجيل فان
دايك للخطأ أكثر من مرة.
وحـ ـص ــل ال ـه ــول ـن ــدي ــون عـلــى
أخطر فــرص اللقاء منذ البداية
ح ـيــن ان ـط ـل ـقــوا بـهـجـمــة مــرتــدة
ووصلت الكرة لفرنكي دي يونغ
ف ــي الـمـنـطـقــة وح ـي ــدا بـتـمــريــرة
متقنة مــن ستيفن بيرخهوس،
لـكــن الع ــب بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي
تباطأ وأمـعــن فــي الـمــراوغــة ،ما
سمح لشيخو كوياتيه في قطع
الطريق وإبعاد الكرة (.)19
وقـبـيــل نـهــايــة ال ـشــوط األول،
حصل الهولنديون على فرصة
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى الف ـ ـت ـ ـت ـ ــاح ال ـت ـس ـج ـي ــل
بتسديدة من مشارف المنطقة
لبيرخهوس علت عارضة إدوار
مندي بقليل (.)40

فرصة ضائعة
وبـ ـ ــدأ ال ـه ــول ـن ــدي ــون ال ـش ــوط
ال ـ ـثـ ــانـ ــي بـ ـف ــرص ــة م ـ ــن رأسـ ـي ــة
ل ـ ـفـ ــان دايـ ـ ـ ــك إث ـ ــر رك ـ ـلـ ــة رك ـن ـيــة
نـفــذهــا خــاك ـبــو ،إال أن مـحــاولــة
ال عــب ليفربول اإلنكليزي علت
العارضة بقليل (.)53
ووس ــط الـعـجــز عــن الــوصــول

الــى شـبــاك مـنــدي ،زج فــان خال
بديباي بدال من فينسنت يانسن
( ،)62لكن الـهــدف كــاد يأتي من
الجهة المقابلة عبر بوالي ديا،
لكن نوبرت تألق في الدفاع عن
مــرمــاه ( ،)65ثــم اضطر للتدخل
ً
مجددا لصد تسديدة من مشارف
المنطقة إلدريسا غانا غي (.)70
ورغم التعديالت التي أجراها
فــان خــال فــي الــدقــائــق األخـيــرة،
كانت الكتبية البرتقالية عاجزة
عــن ال ــوص ــول ال ــى شـبــاك مندي
ح ـتــى الــدق ـي ـقــة  84ح ـيــن تمكن
خابكو من حسم األمــور لبالده
بكرة رأسية بعد تمريرة متقنة
من دي يونغ.
وك ـ ــاد ال ـب ــدي ــل بـ ــاب غ ــي يــرد
ً
ســري ـعــا ل ــوال ت ــأل ــق ن ــوب ــرت في
وج ـ ـهـ ــه ( ،)86وواص ـ ـ ـ ــل الع ـب ــو
ال ـ ـس ـ ـن ـ ـغـ ــال ال ـ ـض ـ ـغـ ــط ت ــاركـ ـي ــن
المساحات ،ما فتح الطريق أمام
ثان
رجال فان خال إلضافة هدف ٍ
بعد تسديدة من ديباي صدها
مندي فسقطت أمام البديل ديفي
كالسن الذي تابعها في الشباك
(.)90+9
(أ ف ب)

جاكبو غير راض عن أداء
هولندا رغم الفوز
أبدى كودي جاكبو ،العب منتخب هولندا ،عدم رضاه عن
أداء فريقه رغــم فــوزه على منتخب السنغال ،في مباراتهما
االفتتاحية فــي نهائيات كــأس الـعــالــم لـكــرة الـقــدم فــي قطر،
مشيرا إلى أنه من الممكن اللعب بشكل أفضل .وأحرز جاكبو
الهدف األول لمنتخب هولندا ،خالل فوزه المتأخر  - 2صفر
على منتخب السنغال ،أمــس ،في الجولة األولــى لمنافسات
المجموعة األولى من مرحلة المجموعات في المونديال.
وا نـتـظــر المنتخب ا لـهــو لـنــدي حتى الدقيقة  ،84ليفتتح
جاكبو التسجيل لمصلحة المنتخب الملقب بـ «الطواحين»،
قـبــل أن يـضـيــف داف ــي كــاسـيــن ال ـهــدف الـثــانــي فــي الدقيقة
التاسعة من الوقت المحتسب بدال من الضائع للشوط الثاني.
وصرح جاكبو لمحطة (إن أو إس) الهولندية ،عقب المباراة
«لــم نكن حــذريــن بما فيه الكفاية فيما يتعلق باالستحواذ
على الكرة».
وأضاف جاكبو «أعتقد أنه يمكننا تقديم أداء أفضل بكثير».
وتابع «كنا أقوياء عندما استحوذوا على الكرة .ينبغي
عـلـيـنــا أن نـحـلــل األمـ ــور ج ـيــدا ،ونــأخــذ ال ـن ـقــاط ال ـج ـيــدة في
المباراة التالية».
(د ب أ)

فان دايك :كنا نعلم صعوبة المباراة
أكــد فيرجيل فــان دايــك مــدافــع وقــائــد منتخب
هــولـنــدا وفــريــق لـيـفــربــول ،أن الـعـمــل ال ـجــاد هو
السبب وراء تحقيق نتيجة الفوز على السنغال.
وقال فان دايك في تصريحات تلفزيوينة عقب
الـلـقــاء« :كـنــا نـعــرف أن الـمـبــاراة ستكون صعبة،
وكان علينا أن نصبر ونلعب أفضل مما رأيتمونا
عليه ،لكن في نهاية األمر وجدنا الطريق للمرمى».
وتــابــع« :تــأخــرنــا فــي التسجيل ألنـنــا واجهنا
خصما ً
ً
جيدا .لديهم العبون ممتازون ويمتلكون
سرعة كبيرة».

وتــابــع« :العـبــو السنغال كــانــوا أســرع منا في
بعض األح ـيــان ،خصوصا عندما نخسر الكرة
في وسط الميدان».
وأضــاف« :الـفــوز في المباراة األولــى كــان أمـ ًـرا
ً
مهما ألنه يمنحنا الحافز».
واخـتـتــم« :ال ـم ـبــاراة الـقــادمــة صعبة جــدا أمــام
اإلكوادور ومعقدة .لدينا شغف كبير ،ويجب أن
نستعيد طاقتنا اآلن بعد هذه المباراة ونستعد
لهم».

المباراة في سطور
المباراة :هولندا  -السنغال  -2صفر
الملعب :الثمامة
ً
الجمهور 41721 :متفرجا

الدور األول

المجموعة األولى
الحكم :البرازيلي ويلتون سامبايو

األهداف:

هولندا :كودي جاكبو ( )84وديفي كالسن ()90+9
 اإلنذارات:هولندا :ماتيس دي ليخت ()56
السنغال :نامباليس مندي ( ،)90إدريسا غانا غي ()90

التشكيلتان:

هولندا :أندريس نوبرت  -ماتيس دي ليخت ،فيرجيل فان دايك،
نايثن أكيه  -دنــزل دامـفــريــس ،فرنكي دي يــونــغ ،دالــي بليند،
كودي خاكبو (مارتن دي رون ،)90 ،ستيفن بيرخهوس (تون
كوبماينرس - )79 ،ستيفن بيرخفين (ديفي كالسن ،)79 ،فنسنت
يانسن (ممفيس ديباي)62 ،
المدرب :لويس فان خال
السنغال :إدوار مندي  -يوسف سابالي ،باب أبو سيسيه ،خاليدو
كوليبالي ،عبدو ديالو (إسماعيل جاكوبس - )62 ،شيخو كوياتيه
(باب غي ،)73 ،نامباليس مندي ،إدريسا غي  -كريبان دياتا (نيكوالس
جاكسون ،)74 ،بوالي ديا (بامبا ديينغ )69 ،اسماعيال سار
المدرب :أليو سيسيه
(أ ف ب)

زلزال إنكلترا يضرب إيران بـ «سداسية»
المنتخب اإلنكليزي سجل ثاني أكبر انتصاراته في كأس العالم
حقق المنتخب اإلنكليزي بداية
قوية في مشواره بمونديال كرة
القدم المقامة حاليا في قطر،
بفوزه على نظيره اإليراني ،2 - 6
على ملعب استاد خليفة الدولي،
في الجولة األولى من مباريات
المجموعة الثانية.

اكـتـســح منتخب إنـكـلـتــرا نـظـيــره اإليــرانــي
 2 -6وحـقــق ثــانــي أكـبــر انـتـصــاراتــه فــي كأس
الـعــالــم لـكــرة ال ـقــدم ،أم ــس ،فــي مــونــديــال قطر
ّ
 ،2022فــي م ـبــاراة بــدأهــا «تـيــم مــلــي» برسالة
سياسية عـنــدمــا رف ــض الع ـبــوه أداء النشيد
ً
الوطني تضامنا مع االحتجاجات الدامية التي
تشهدها الجمهورية اإليرانية.
وفي افتتاح منافسات المجموعة الثانية،
تناوب على تسجيل أهداف «األسود الثالثة»
كــل مــن جــود بيلينغهام ( ،)35بوكايو ساكا
( 43و ،)62ورحيم ستيرلينغ ( ،)1+45ماركوس
راش ـف ــورد ( ،)71وج ــاك غــريـلـيــش ( ،)90فيما
أحرز مهدي طارمي هدفي إيران ( 65و13+90
من ركلة جزاء).
وبـ ـه ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة ،ح ـق ـقــت إن ـك ـل ـت ــرا ،أك ـبــر
فــوز لها بمباراتها االفتتاحية فــي تاريخها
المونديالي ،وهو ثاني أكبر انتصار لها في

العبو إيران رفضوا ترديد النشيد
امتنع العبو المنتخب اإليراني عن أداء النشيد الوطني خالل عزفه،
قبيل مواجهة إنكلترا في باكورة مبارياتهم ضمن مونديال قطر  2022في
ً
كرة القدم ،تضامنا مع االحتجاجات التي تشهدها الجمهورية اإلسالمية.
وتشهد إيران منذ قرابة شهرين ،احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا
ً
أميني ( 22عاما) بعد ثالثة أيام من توقيفها من قبل شرطة األخالق لعدم
التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية اإلسالمية.
ومع خطوة الالعبين ،علت أصــوات الجماهير المشجعة إليــران في
الملعب ،فيما بدت الدموع ظاهرة على وجوه البعض.
وقبل أربعة أيام من المباراة ،كان قائد المنتخب علي رضا جهانبخش
قد أشار إلى أنه تتم مناقشة مسألة أداء النشيد الوطني من عدمه وأن
ُ ّ
ً
سيتخذ جماعيا.
القرار
وسبق للمدرب البرتغالي إليــران كارلوس كيروش أن قــال الثالثاء
إن لالعبيه «الحق في التعبير» عن آرائهم لكن مع احترام «روح اللعبة
ً
وقوانين فيفا ...وفقا لهذه المبادئ والقيم ،لكل شخص الحق في التعبير
عن نفسه».

ً
كأس العالم عموما ،بعد فوزها على بنما ()1-6
في مونديال .2018

فوز ثقيل وتاريخي
ومنذ البداية ،كــان المنتخب اإلنكليزي هو
ً
الطرف الضاغط هجوميا ،وكانت أولى فرصه
عندما ح ـ ّـول قــائــده ه ــاري كــايــن تـمــريــرة داخــل
ً
ً
ّ
منطقة الجزاء شكلت خطرا كبيرا ،غير أنها مرت
ّ
عن سترلينغ من دون رقابة دفاعية ،وسددها
ماغواير في الشباك الخارجية (.)8
ّ
وتلقى المنتخب اإليراني ضربة قوية بخروج
ً
حارسه علي رضا بيرانوند مصابا مع شكوك
بــارت ـجــاج فــي ال ــدم ــاغ ،بـعــد اص ـطــدامــه بزميله
مجيد حسيني ،ليطلب من كيروش أن يستبدله
بعدما ّ
تعرض لنزيف من أنفه.
وبالفعل ،أدخــل البرتغالي الـحــارس البديل

ّ
حسين حسيني ( ،)20بعد توقف المباراة لنحو
ربع ساعة.
و بـعــد محاولتين غـيــر مثمرتين لمايسون
م ــاون ــت ( )30وهـ ـ ــاري م ــاغ ــواي ــر ( ،)32افـتـتــح
بيلينغهام التسجيل لإلنكليز برأسية جميلة
بعد عرضية من لــوك شو عبر الجهة اليسرى
(.)35
وبهذا الـهــدف ،بــات بيلينغهام ثاني أصغر
ً
المسجلين إلنكلترا في كــأس العالم ( 19عاما
ً
و 145يــومــا) ،خلف مايكل أوي ــن فــي مونديال
ً
ً
 18( 1998عاما و 190يوما).
وسرعان ما ضاعفت إنكلترا ،بطلة ،1966
الـنـتـيـجــة ب ـهــدف جـمـيــل ع ــن طــريــق ســاكــا
ال ــذي هـيــأ بـصــدره تـمــريــرة رأسـيــة
مــن مــاغــوايــر ،وسـ ّـددهــا
قــويــة فــي الـشـبــاك
مــن منتصف

ّ
وعزز سترلينغ ّ
تقدم فريقه
منطقة الجزاء (.)44
بهدف ثالث بعدما أكمل في المرمى عرضية من
كاين (.)1+45
وأكملت إنكلترا في الشوط األول  366تمريرة،
وهو ثاني أكبر عدد من التمريرات في النصف
األول من المباراة في كأس العالم منذ عام ،1966
بعد إسبانيا ضد روسيا عام  .)395( 2018أما
إيــران فأكملت  46تمريرة فقط ،وهو األقــل منذ
عام .1966
َ
كما أنه بفضل هدفي بيلينغهام وساكا (21
ً
ع ــام ــا) ،سـ ّـجـلــت إنـكـلـتــرا العـبـيــن يـبـلـغــان من

 ...والجماهير اإليرانية
تعرب عن دعمها

المباراة في سطور
المباراة :إنكلترا -إيران2-6 :
الملعب :استاد خليفة الدولي
ً
الجمهور 45334 :متفرجا

أعــرب عديد مــن الجماهير اإليــرانـيــة الـمــوجــودة فــي قطر ،عن
تـضــامـنـهــم مــع االح ـت ـجــاجــات ال ـمــوج ــودة فــي ال ـب ــاد قـبــل م ـبــاراة
منتخبهم االفتتاحية في بطولة كأس العالم لكرة القدم أمام المنتخب
اإلنكليزي (أمس).
ً
وكــان مــن الممكن مشاهدة الجماهير اإليــرانـيــة تــرتــدي قمصانا
مكتوب عليها «السيدات ،حياة ،حرية» في ملعب خليفة الدولي أمس
االثنين .وقال أحد الجماهير ،رفض اإلفصاح عن اسمه ،إن السلطات
اإليرانية قتلت السيدات واألطفال خالل قمع االحتجاجات المناهضة
للحكومة ،وإن المظاهرات تستحق الدعم.
ودع ــا قــائــد المنتخب اإليــرانــي إحـســان حــاج صيفي ،أمــس األول،
للتغيير وأرسل تعازيه إلى أسر الضحايا .ويقدر نشطاء حقوق االنسان
أن هناك أكثر من  400شخصا قتلوا حتى اآلن في المظاهرات.

الدور األول

الحكم :البرازيلي رافايل كالوس

 -األهداف:

إنكلترا :جود بيلينغهام ( ،)35بوكايو ساكا (،)62 ،43
رحيم ستيرلينغ ( ،)1+45ماركوس راشفورد (،)71
جاك غريليش (.)90
إيران :مهدي طارمي ( 65و 13+90من ركلة جزاء)
 اإلنذارات :علي رضا جهانبخش ( ،)25مرتضى بورعلي غانجي ()48

 -التشكيلتان:

كيروش :الالعبون تأثروا باألوضاع السياسية
أكد كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران أن
العبيه «ليسوا في حالة تسمح لهم بالتركيز»،
بسبب الوضع الذي يعيشه بلدهم ،مشيرا إلى
أنهم تأثروا بعوامل خارجية.
وقال المدرب البرتغالي «العبو فريقي ليسوا
ف ــي ال ـج ــو األمـ ـث ــل ،م ــن ح ـيــث ال ـت ــرك ـي ــز ،بسبب
الـمـشــاكــل الـتــي تحيط بـهــم .إنـهــم بـشــر ،لديهم
أطفال ،لديهم حلم ،وهو اللعب من أجل بلدهم،
ً
من أجــل شعبهم .أنــا فخور جــدا بأنهم نهضوا

وقــات ـلــوا مــن أج ــل ذل ــك ،وأن ـهــم سـجـلــوا هدفين
ضــد إنكلترا فــي هــذه ال ـظــروف» ،فــي إشــارة إلى
االحتجاجات التي تشهدها إيــران ضد النظام
ال ـح ــاك ــم ع ـلــى خـلـفـيــة م ـق ـتــل ف ـت ــاة ب ـس ـبــب عــدم
ارتدائها الزي اإلسالمي بصورة مالئمة.
وقال «منذ سنوات ،حصلنا على دعم العالم
بـ ــأسـ ــره .أم ـ ــا اآلن ،ف ـ ــا .ال أفـ ـه ــم لـ ـم ــاذا ي ــأت ــون
إلحباطنا ،فليبقوا في منازلهم .أولئك الذين ال
يريدون دعمنا ،لسنا بحاجة إليهم».

وبخصوص المباراة ،أوضح كيروش أنه بعد
ً
هذه الهزيمة أصبحوا «أكثر استعدادا» لمواجهة
ويلز في الجولة الثانية من المجموعة التي تضم
أيضا الواليات المتحدة.
وأوضــح «كانت بمثابة تدريبات جيدة على
أعلى مستوى .كل شيء مفتوح ،ال يزال بإمكاننا
الحصول على ست نقاط والتأهل .لقد تعلمنا
منها أ م ــورا يجب تحسينها واآلن علينا فقط
القتال من أجل المباريات التالية».

ً
ً
العمر  21عاما أو أقل يحرزان هدفا في مباراة
واحدة في كأس العالم للمرة األولى في تاريخها.
ّ
وفــي الشوط الثاني ،زادت غلة اإلنكليز عن
طريق ساكا نفسه الذي ّ
سدد من داخل منطقة
الجزاء كرة ارتطمت بالدفاع ودخلت المرمى (.)62
ً
ً
ّ
وسجل طارمي هدفا جميال بتسديدة قوية
في المرمى بعد تمريرة رائعة من سعيد عزت الله
ّ
( ،)65لكن راشفورد (البديل) أخمد أي محاولة
لنهوض إيراني بعد دقيقة من دخوله بإحرازه
الهدف الخامس (.)71
ً
ً
ً
وأضاف غريليش البديل أيضا هدفا سادسا
ف ــي الــدق ـي ـقــة  90م ــن ال ـم ـب ــاراة ،ق ـبــل أن يتمكن
اإليرانيون من تقليص النتيجة من ركلة جزاء
منحهم إيــاهــا حكم الـمـبــاراة ،بعد الـعــودة إلى
تـقـنـيــة ح ـكــم ال ـف ـيــديــو ال ـم ـســاعــد (فـ ــي إيـ ــه آر)،
(أ ف ب)
فترجمها طارمي بنجاح (.)13+90

غريليش
يحتفل بتسجيل هدفه السادس
مع فودين (رويترز)

إنكلترا :جــوردان بيكفورد ،لوك شو ،جون ستونز،
هاري ماغواير (إريك داير  ،)70كيران تريبييه ،ديكالن
رايس ،رحيم ستيرلينغ (جاك غريليش  ،)70بوكايو
ساكا (ماركوس راشفورد  ،)70مايسون ماونت (فيل
ف ــودن  ،)70جــود بيلينغهام ،وه ــاري كــايــن (كــالــوم
ويلسون .)75
المدرب :غاريث ساوثغيت
إيران :علي رضا بيرانوند (حسين حسيني ،)20
صادق محرمي ،ميالد محمدي ،روزبه جشمي
(محمد كنعاني  ،)46مجيد حسيني ،إحسان
حــاج صفي ،علي كريمي (سعيد عــزت اللهي
 ،)46أحمد نور اللهي (سردار آزمون  ،)77علي
رضا جهانبخش (علي قلي زاده  ،)46مرتضى
بور علي غانجي ،مهدي طارمي.
المدرب :البرتغالي كارلوس كيروش
(أ ف ب)
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رياضة

بيل يحتفل بتسجيل هدف التعادل (أ ف ب)

التعادل من الواليات المتحدة
تخطف
ويلز
ً

بيل ينقذ منتخب بالده بتسجيله هدفا من ركلة جزاء
أنقذ مهاجم لــوس أنجلس
إف س ـ ــي األم ـ ـيـ ــركـ ــي غ ــاري ــث
ب ـ ـيـ ــل مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ب ـ ـ ـ ــاده ويـ ـل ــز
م ــن ال ـخ ـســارة أمـ ــام ال ــوالي ــات
المتحدة بإدراكه التعادل 1-1
أمس على استاد أحمد بن علي
في الريان ،في ختام منافسات
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ضـمــن

مونديال قطر في كرة القدم.
وك ــان ــت وي ـل ــز ف ــي طــريـقـهــا
إلـ ـ ــى ت ـس ـج ـي ــل ع ــودتـ ـه ــا إل ــى
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــات لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ــى
مـنــذ ع ــام  1958عـنــدمــا بلغت
رب ـ ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي ف ـ ــي بـ ــاكـ ــورة
مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــرس
الـ ـع ــالـ ـم ــي ،بـ ـخـ ـس ــارة ب ـعــدمــا

تقدمت الواليات المتحدة عبر
مهاجم ليل الفرنسي تيموثي
ويــاه ،نجل الرئيس الليبيري
الـحــالــي ،ج ــورج نجم باريس
سان جرمان الفرنسي وميالن
اإليطالي سابقا ،فــي الدقيقة
 ،36لكن النجم السابق لريال
م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ب ـيــل أدرك

رسالة دعم من جو بايدن
تـحــدث الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن
هاتفيا مــع أعـضــاء بعثة منتخب بــاده
الـ ـم ــوج ــودة ف ــي قـ ـط ــر ،ل ـت ـح ـف ـيــزهــم قـبــل
بــدايــة مـشــوارهــم فــي مــونــديــال  2022في
البلد العربي أمــام منتخب ويـلــز ،ضمن
المجموعة الثانية بالبطولة.

وبدأ بايدن حديثه ،في مكالمة الفيديو
عبر «تويتر» ،مازحا «أيها المدرب ،ضعني
في التشكيل ألنني جاهز للعب».
وأضاف الرئيس األميركي ،الذي احتفل
اليوم بعيد ميالده ال ــ« ،80أيها الشباب،
أعلم أنكم المرشح األقل حظا للفوز ،لكنكم

تمتلكون بعضا من أفضل الالعبين في
العالم ،والجميع يحترم هذا المنتخب».
كما طالب بايدن الالعبين بالثقة في
بعضهم البعض ،واللعب بقوة ،وبذل كل
ما لديهم داخل الملعب ،مضيفا« :البلد كله
(إفي)
		
يدعمكم ويشجعكم».

ً
ً
ألفارو :حققنا فوزا مهما
اعتبر األرجنتيني غوستافو ألفارو ،مدرب
منتخب اإلكوادور ،أن الفوز بالمباراة االفتتاحية
ل ـمــونــديــال  2022بـقـطــر ع ـلــى صــاحــب األرض
بهدفين نظيفين األحد على ملعب البيت «مهم»
ً
ج ــدا ،لكنه ش ــدد عـلــى ض ــرورة الـظـهــور بشكل
أفضل فــي المباراتين المقبلتين بالمجموعة
األولى أمام هولندا والسنغال على الترتيب.

ً
وق ــال« :إنــه انتصار طيب ج ــدا ،ألن المباراة
األول ــى فــي الـمــونــديــال هــي الـتــي تشهد تــوتــرا
كبيرا .لم يكن لدي نسخة دقيقة من األداء الذي
سنقدمه ،ألننا حظينا بأربعة أيام فقط إلعداد
الفريق ،والمجموعة شابة ،وهذا كان في تفكير
الالعبين».
كما أكــد ال ـمــدرب األرجنتيني أن هــذا الفوز
«لـ ـي ــس ح ــاسـ ـم ــا» ،م ـع ـت ـبــرا أن هـ ـن ــاك ض ـ ــرورة
للظهور بشكل أفضل في المباراتين القادمتين
أمام هولندا والسنغال على الترتيب ،من خالل
استعادة الفاعلية الهجومية لتحقيق الهدف
األبــرز بالتأهل للدور التالي للمرة الثانية في
تاريخ المنتخب.
وتابع «األهم كان الفوز ،ولكني لست راضيا
بشكل كامل ،ألننا قمنا بجزء من المطلوب».
واختتم المدرب المخضرم تصريحاته
ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ع ـ ـلـ ــى أن ق ـ ــائ ـ ــد ونـ ـج ــم
المنتخب ،إينر فالنسيا ،وصاحب
هدفي االنتصار ،سيكون جاهزا
للمشاركة في المباراة المقبلة
أمـ ــام هــول ـنــدا ي ــوم الجمعة
القادم.

ال ـت ـع ــادل ف ــي الــدق ـي ـقــة  82من
ركلة جزاء.
وق ـبــل ه ــذه ال ـم ـبــاراة أمــس،
س ـح ـق ــت إنـ ـك ـلـ ـت ــرا ال ـم ـن ـت ـخــب
اإل ي ـ ـ ـ ـ ــرا ن ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة ،2-6
فتصدرت المجموعة برصيد
ثالث نقاط ،بفارق نقطتين عن
الواليات المتحدة منافستها
في الجولة الثانية التي تقام
الـجـمـعــة ،ووي ـل ــز ال ـتــي تــاقــي
إيران في اليوم عينه.
ويـ ـع ــد هـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل بـيــن
أم ـيــركــا ووي ـل ــز ه ــو األول في
الـبـطــولــة بـعــد ف ــوز اإلك ـ ــوادور
عـلــى قـطــر المضيفة  -2صفر
األحد في المباراة االفتتاحية
ضـ ـم ــن الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ــى،
وهولندا على السنغال  -2صفر
أمس ضمن المجموعة ذاتها.
وك ــاد مــدافــع ريــن الفرنسي
ج ـ ــو رودون ي ـ ـخـ ــدع ح ـ ــارس

ً
«هذه قطر ...إبداع وإقناع»« ،أهال بالعالم في
دوحــة الجميع» و«باختصار ...إبهار» ،ركزت
الصحافة القطرية صباح أمس االثنين على
حفل افتتاح المونديال لكرة القدم ،متجاوزة
ا لـخـســارة المحبطة للمنتخب الوطني أ مــام
اإلكوادور بهدفين.

أفضلية أميركية
ونجحت الواليات المتحدة
في ترجمة أفضليتها النسبية

«العنابي» سقط في اختبار «الرهبة»
سـقــط الـمـنـتـخــب ال ـق ـطــري ف ــي اخـتـبــاره
األول ،بالخسارة أمــام اإلك ــوادور صفر ،2-
األحــد ،على استاد البيت .وباتت قطر أول
دولــة مضيفة تخسر مباراتها االفتتاحية
في تاريخ النهائيات.
وكان بطل آسيا عام ُ 2019يمني النفس
بأن يدخل التاريخ ،من خالل تحقيق الفوز
في بداية مـشــواره ،ليعزز من حظوظه في
ب ـل ــوغ ال ـ ــدور ال ـث ــان ــي ،ل ـكــن ال ـتــوتــر وال ـشــد
العصبي بديا واضحين على أداء العبيه،
الذين وقفوا تائهين على أرضية الملعب،
ً
خ ـصــوصــا الـ ـح ــارس س ـعــد ال ـش ـيــب مطلع
المباراة.
وك ـ ــان ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـق ـط ــري ح ـصــل على
استعداد رائع لموندياله على مدى السنوات
األخيرة ،السيما أنه يضم في صفوفه معظم
ً
أفـ ــراد منتخب تـحــت  19ع ــام ــا ،ال ــذي تـ ِّـوج
باللقب اآلس ـيــوي بـقـيــادة ال ـمــدرب الحالي
فيليكس سانشيس عام  ،2014قبل أن تتم
ترقيته إلى المنتخب األول.
ل ـك ــن رغـ ــم ال ـت ـت ــوي ــج ال ـ ـقـ ــاري وم ـح ــاول ــة

الصحف القطرية« :باختصار ...إبهار»
وتناولت الصحف القطرية بحماس حفل
االفتتاح الضخم الذي جرى أمس األول األحد
على استاد البيت في مدينة الخور الشمالية،
ً
وا ل ــذي يبعد نحو خمسين كيلومترا شمال
العاصمة الــدوحــة ،والمستوحى من الخيمة
التقليدية التي سكنها أهل البادية.
وبـعــد حـفــل افـتـتــاحــي انـطـلــق بــآيــات
ق ــرآن ـي ــة ع ــن الـ ـتـ ـق ــارب ب ـي ــن ال ـش ـع ــوب،
وشهد حضور الممثل األميركي الشهير
م ــورغ ــان فــري ـمــان ،واس ـت ــذك ــار النسخ
المونديالية السابقة ،قال آل ثاني الذي
ً
ك ــان جــالـســا إل ــى جــانــب وال ــده األمـيــر
السابق للبالد« :سوف يجتمع الناس
على مختلف أجناسهم وجنسياتهم
وعقائدهم وتوجهاتهم هنا في قطر
وف ــي جـمـيــع الـ ـق ــارات لـلـمـشــاركــة في
اللحظة ذاتها».
وإضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـث ـن ــاء ع ـل ــى حـفــل
االف ـت ـت ــاح ال ـض ـخــم ،كـتـبــت صحيفة

مــرمــى نــوتـيـنـغـهــام فــوريـســت
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي واي ـ ـ ــن هـيـنـيـســي
ع ـن ــدم ــا ح ـ ــاول ب ــرأس ــه إب ـع ــاد
تمريرة عرضية لوياه ،فكانت
في طريقها إلى المرمى قبل أن
تصطدم بــاألخـيــر فــي توقيت
مناسب ويشتتها الدفاع (.)9
وحرم القائم األيمن الواليات
المتحدة من افتتاح التسجيل
بـ ـ ــإب ـ ـ ـعـ ـ ــاده رأسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة مـ ـه ــاج ــم
ن ــوري ـت ــش س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي
ج ــوش سـيــرجـنــت مــن مسافة
ق ــريـ ـب ــة إلـ ـ ــى خـ ـ ـ ــارج ال ـم ــرم ــى
اثـ ــر ت ـم ــري ــرة ل ـم ــداف ــع فــولـهــام
اإلنكليزي أنتوني روبنسون
(.)10

اثر هجمة منسقة من منتصف
م ـل ـع ـب ـهــا ،ح ـي ــث ت ـ ـبـ ــادل أك ـثــر
مــن الع ــب ال ـكــرة قـبــل أن تصل
إ ل ــى نـجــم تشلسي اإلنكليزي
كريستيان بوليسيك ،فمررها
بينية خلف الــدفــاع إلــى ويــاه
المنطلق دون ر قــا بــة ،فتوغل
داخــل المنطقة ولعبها بذكاء
زاحفة بخارج قدمه اليمنى إلى
يسار الحارس (.)36
ودفع مدرب ويلز روب بايج
بمهاجم بورنموث االنكليزي
كيفر مور مكان مهاجم فولهام
دانـيــال جيمس مطلع الشوط
الثاني.
ً
وتـحـ ّـســن أداء ويـلــز نسبيا
ً
وضغطت بحثا عــن التعادل،
لكن دون فــرص خطيرة حتى
الدقيقة  ،64عندما تابع مدافع
توتنهام اإلنكليزي بن ديفيس
ك ـ ـ ــرة ب ـ ــارتـ ـ ـم ـ ــاءة رأسـ ـ ـي ـ ــة مــن

مسافة قريبة أبعدها حارس
مرمى أرسنال اإلنكليزي مات
تورنر ببراعة إلى ركنية طار
لها مور برأسه فوق العارضة
بسنتيمترات قليلة (.)65
وح ـص ـلــت وي ـلــز ع ـلــى ركـلــة
جزاء اثر عرقلة بيل من مدافع
ن ــاشـ ـفـ ـي ــل ووكـ ـ ـ ـ ــر زي ـ ـمـ ــرمـ ــان
فـ ــان ـ ـبـ ــرى لـ ـه ــا ب ـن ـف ـس ــه ق ــوي ــة
بيسراه مدركا التعادل (.)82
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـبـ ـ ــديـ ـ ــل مـ ـه ــاج ــم
نــوتـنـغـهــام فــوري ـســت بــريـنــان
جونسون يخطف هدف الفوز
مــن ان ـفــراد حـيــث تــوغــل داخــل
المنطقة وسدد كرة قوية بين
يدي تورنر (.)90
(أ ف ب)

«ال ــراي ــة» تعليقا عـلــى خ ـســارة فــريــق الـمــدرب
اإلسباني فيليكس سانشيز ،الذي خاض أول
مباراة في تاريخه بالمونديال« ،العنابي تعثر
واإلكوادوري انتصر» ،مشيرة إلى أن «العبينا
لــم ي ـقـ ّـدمــوا األداء الـمـطـلــوب ومـمـثــل أمـيــركــا
الجنوبية يسيطر».
بينما كتبت ا لــو طــن ا لـقـطــر يــة« :منتخبنا
يغيب عــن االفـتـتــاح» تعليقا على الخسارة،
موضحة «دفع منتخبنا الوطني ثمن دخوله
الضعيف في المباراة ،خسر منتخبنا الوطني
( )...في مواجهة كان المنافس فيها األفضل».
مــن جهتها ،كتبت «الـشــرق» أن المنتخب
القطري«فشل» في الـفــوز ،مضيفة« :لــم يقدم
منتخبنا ما يشفع له من اجل التعادل على
األقل أو تسجيل ولو هدفا» ،وتناولت مغادرة
مشجعي منتخب قطر اال سـتــاد قبل نهاية
الـمـبــاراة قائلة إن الجماهير غــادرت «ألنها
لم تتحمل رؤيــة خسارة المنتخب بهدفين
دون رد».

االت ـح ــاد الـقـطــري إرسـ ــال بـعــض الالعبين
إلـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا ل ـخ ــوض ت ـج ــرب ــة اح ـت ــراف ـي ــة،
ثــم الـمـشــاركــة فــي «كــوبــا أمـيــركــا» والـكــأس
الذهبية وتصفيات أوروبا المؤهلة إلى هذا
ُ
المونديال من دون أن تحتسب نقاطه فيها،
لم تكن النتائج على قدر اآلمال الموضوعة
ً
عليه ،علما بأنه خضع لمعسكر تدريبي
طويل األمد في األشهر الستة األخيرة.

ً
الضغط كان كبيرا

ً
اعترف سانشيز بأن الضغط كان كبيرا
على الالعبين ،وقال بعد الخسارة« :لم ِّ
نقدم
أف ـضــل مــا لــديـنــا ،رب ـمــا بـسـبــب ال ـتــوتــر ،لم
تكن البداية جيدة ،بل كانت سيئة ،وتلقى
مرمانا هدفين .نعم ثمة إمكانية للتحسن،
لــم نتميز بــا لــد قــة بالنسبة للتمريرات ،لم
نستطع تمرير الـكــرة أكـثــر مــن أرب ــع مــرات
ً
تواليا ،الناحية الدفاعية مليئة بالثغرات».
وأض ــاف« :بطبيعة ال ـحــال ،لــم تكن هذه
النتيجة المنشودة .علينا تحليل المباراة،

والتركيز على المقبلة ،وأن ننسى ما حصل،
ونستقي الدروس».
وكان لسان حال مهاجم «العنابي» المعز
عـلــي ،ال ــذي ق ــاد منتخب ب ــاده إل ــى إح ــراز
ً
بطولة آسيا عام  ،2019وتـ ِّـوج هدافا لها
بتسعة أه ــداف ،بـقــولــه« :بــدأنــا أول ربع
ساعة مرتبكين ،وارتكبنا أخطاء أثرت
ع ـلــى م ـج ــري ــات الـ ـمـ ـب ــاراة .ي ـجــب أن
نتعلم من تلك األخطاء .يجب تغيير
الصورة ،وعلينا االستمرارية على
مـسـتــوى ال ـشــوط الـثــانــي ،وبأكثر
حـ ـم ــاس وق ـ ـ ــدرة ب ــال ــوص ــول عـلــى
مرمى الخصم».
واعترف قائد المنتخب حسن الهيدوس
بـتــوتــر زم ــائ ــه ،بـقــولــه لــوســائــل اإلع ــام:
«رهبة كأس العالم أثــرت على الفريق في
الربع ساعة األول من المباراة ،وتباعدت
خطوط الفريق عن بعضها البعض ،قبل
أن نعود في المباراة بالشوط الثاني ،لكن
بعدما تلقت شباكنا هدفين».
سانشيز مدرب قطر

الخاطر :قطر تعيش
«حمى كرة القدم»
رأى الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر
 »2022نــاصــر الـخــاطــر أن الـبــاد تعيش «حـمــى كــرة ال ـقــدم» رغم
خــروج العديد من مشجعي المنتخب المضيف في وقــت مبكر
مــن الـمـبــاراة االفتتاحية لـلـمــونــديــال ،بين المنتخب (العنابي)
ومنتخب اإلكوادور.
ونقلت وكــالــة األنـبــاء البريطانية تصريحات الـخــاطــر ،الــذي
ً
قال «أخيرا كأس العالم قطر  2022هنا واحتفلنا بحفل افتتاح
ساحر وكان الشغف بكرة القدم في المدرجات يبدو مثيرا على
أرض الملعب» ،مضيفا أن «بلدنا يسودها حمى كرة القدم وسوف
يستمر الحفل حتى المباراة النهائية في  18ديسمبر المقبل».
ولم تكن الجماهير القطرية في حالة مزاجية جيدة لالحتفال
خالل خروجها من ملعب البيت في نهاية اللقاء .لكن ربما كان
الكثيرون حريصين على تجنب الوقوع في االزدحــام المروري،
عند مداخل الملعب ،التي كانت مزدحمة في الساعات التي سبقت
حفل االفتتاح.
ً
وتم اإلبالغ عن مشكالت تنظيمية أخرى مبكرة أيضا ،والتي
كان من بينها االكتظاظ في مترو الدوحة وتدافع الجماهير الذين
كانوا يحاولون الدخول إلى الحدائق المخصصة للمشجعين.

المكسيك وبولندا تسعيان لتحقيق بداية قوية في المونديال

العبو المنتخب المكسيكي خالل مباراة سابقة

يسعى المنتخبان المكسيكي
والبولندي إلى تحقيق بداية
قوية في بطولة كأس العالم
 ،2022عندما يتواجهان
اليوم في مستهل مشوارهما
في البطولة على استاد ()974
في قطر.

يــد شــن منتخب المكسيك م ـشــواره في
بطولة كأس العالم لكرة القدم اليوم بلقاء
نظيره المنتخب الـبــولـنــدي ،وذل ــك ضمن
الـجــولــة األول ــى مــن مـنــافـســات المجموعة
ً
الثالثة للمونديال المقامة حاليا في قطر.
ويتطلع المنتخبان لتحقيق بداية جيدة
تؤكد حرصهما على الصعود لدور الـ ،16
كما يدرك كل منتخب أهمية المواجهة التي
ربما تحدد من تكون حظوظه أفضل للترقي
لألدوار اإلقصائية.
وكان المنتخبان التقيا مرة واحد فقط
في نهائيات كأس العالم  1978باألرجنتين
وانتهت المباراة لمصلحة بولندا .1 - 3
وتعتبر هذه المشاركة السابعة عشرة
للمنتخب المكسيكي والتاسعة لنظيره
البولندي في نهائيات كأس العالم.
ويسعي المنتخب المكسيكي الذي يملك
ً
ً
سـجــا ج ـيــدا فــي الـمـبــاريــات األول ــى التي
يخوضها في النهائيات العالمية بخمس
انتصارات وتعادل وحيد في آخر ست نسخ

للبطولة العالمية ،لتقديم أفضل ما لديه
للصعود ل ــأدوار االقصائية واالستمرار
في البطولة إلى أقصي ما يمكن.
وكـ ـ ـ ــان أف ـ ـضـ ــل إنـ ـ ـج ـ ــاز ل ـل ـم ـك ـس ـي ــك فــي
نهائيات كــأس الـعــالــم الـتــأهــل لـلــدور ربع
الـنـهــائــي مــرتـيــن فـقــط عـنــدمــا استضافت
النهائيات على أرضها للمرة األولــى عام
 ،1970ثم للمرة الثانية عــام  1986عندما
خرجت أمام ألمانيا بركالت الترجيح دون
أن تخسر أي
م ـ ـبـ ــاراة فــي
البطولة.
وي ـ ـعـ ــانـ ــي
الـمـنـتـخــب
المكسيكي
ال ــذي يـقــوده
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراردو
ً
م ــارت ـي ـن ــو ن ـق ـصــا
ف ــي خ ــط ال ـه ـجــوم بعد

 ...والعبو بولندا خالل مباراة سابقة

أن قرر المدرب األرجنتيني عدم االستعانة
ب ـخــدمــات الـ ـه ــداف ال ـتــاري ـخــي للمنتخب
خافيير هرنانديز رغم أدائــه الجيد خالل
الموسم الحالي.

طموح بولندا
وعـلــى الـجــانــب اآلخ ــر ،يــأمــل المنتخب
الـبــولـنــدي تــرك بصمة إيجابية
في مونديال قطر بقيادة مهاجمه
روب ـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـي ـس ـكــي ال ــذي

المكسيك  xبولندا
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نـفــى م ــدرب بــولـنــدا تشيسواف
ميخنيفيتش أن تكون المكسيك
ً
المرشحة األوف ــر حـظــا للفوز
ف ــي م ـبــارات ـه ـمــا االفـتـتــاحـيــة
بـ ــال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة
ل ـكــأس الـعــالــم ل ـكــرة الـقــدم
ً
ال ـي ــوم ،م ــؤك ــدا إن جميع
المنتخبات في البطولة
تملك حظوظا متساوية.
ولم تتجاوز بولندا ،التي
تلعب في نهائيات كأس
العالم للمرة التاسعة ،دور
المجموعات منذ  1986وستواجه
المكسيك والسعودية واألرجنتين
ف ــي م ـحــاولــة لـبـلــوغ دور خ ــروج
المغلوب في قطر.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـي ـ ـخ ـ ـن ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـتـ ــش

التهديفي الى الخط األمامي لمنتخب بالده.
ً
وبـعــدمــا ك ــان أســاسـيــا فــي التشكيلة التي
وصلت إلى ربع نهائي كأس أوروبــا ،2016
خسر «آري ــك» مكانه بعد الـمـبــاراة األولــى
في مونديال روسيا  2018الذي خسرته
بــول ـنــدا أمـ ــام ال ـس ـن ـغــال .وب ـعــد كــأس
أوروبا الصيف الماضي والتي غاب
عـنـهــا بـسـبــب إص ــاب ــة ف ــي الــركـبــة،
ل ــم ي ـح ـصــل م ـي ـل ـيــك ع ـل ــى الـكـثـيــر
مــن الـفــرص مــع المنتخب (خمس
ً
م ـش ــارك ــات ف ــي  16م ـ ـبـ ــاراة) ،م ـتــأثــرا
باإلصابات بشكل خاص .لكن اآلن ،تبدو
الفرصة مثالية الستعادة مكانته في المنتخب،
بجانب ليفاندوفسكي ،من أجل تشكيل ثنائي
ً
ً
لم يلعب معا أساسيا منذ نوفمبر  2021ضد
أندورا (.)1 - 4

أي ـضــا .سـيـكــون مــن الــرائــع
أن ن ـح ـق ــق نـ ـج ــاح ــا يـمـكـنـنــا
ّ
تـ ــذكـ ــره» .وي ـج ــب ع ـلــى م ــدرب
المنتخب البولندي تشيسالف
ميشنيفيتش أن يــواجــه السعودية واألرجـنـتـيــن في
هذه المجموعة .وقال« :كلهم منافسون أقوياء ،كلهم
يريدون التأهل 16 .فريقا سيعودون إلــى بالدهم .ال
نريد أن نكون واحدا من بين  16فريقا عليهم العودة
لبالدهم ...نريد أن نبقى».
(د ب أ)

التقى منتخبا المكسيك وبولندا  4مرات حتى اآلن،
وستكون الخامسة بينهما على ملعب  974في الدوحة
اليوم ،مع بداية مشوار كل منهما في مونديال قطر.
وفي المواجهات السابقة ،فاز كل منتخب بمباراة،
وساد التعادل في مباراتين ،لكن المباراة الوحيدة في
المونديال من قبل فاز بها المنتخب البولندي.
كانت تلك المباراة في مونديال األرجنتين ،1978
حين التقى الفريقان ألول مرة وخرج منتخب المكسيك
من الدور األول ،بعد خسارته  1 3-من بولندا.
أمــا المباراتان التاليتان فكانتا وديتين في 2005
و 2011وانتهتا بنتيجة .1-1
واستطاعت المكسيك تحقيق الفوز على بولندا في
 13نوفمبر  2017بهدف لراؤول خيمنيث في الدقيقة .13

لـلـصـحــافـيـيــن أمـ ــس «إذا ق ـلــت إنــه
ال ت ــوج ــد أسـ ـب ــاب مـنـطـقـيــة تمنع
بولندا من عبور دور المجموعات،
فستقولون إنني رجل قليل اإليمان.
أعـ ـتـ ـق ــد أن ـ ــه ي ـم ـك ـن ـن ــا ع ـ ـبـ ــور ه ــذه
الـمـجـمــوعــة ...ال نــريــد أن نـكــون من
بين أول  16فريقا يعودون لديارهم.
نملك مجموعة من الالعبين أصحاب
الخبرة الذين شاركوا في العديد من
البطوالت ،وهناك الكثير من الشبان
الــذيــن يشقون طريقهم فــي بطولة
كبرى ألول مرة هنا في قطر .أعتقد
أن هذا المزيج مناسب لنا».
وردا ع ـلــى سـ ـ ــؤال حـ ــول م ــا إذا
ك ــان ــت ال ـم ـك ـس ـيــك هـ ــي ال ـمــرش ـحــة
األوف ـ ــر ح ـظ ــا ،ن ـظ ــرا ألن آخـ ــر مــرة
فشلت فيها في الوصول إلى األدوار

اإلقصائية كانت في  1978لم يتفق
ميخنيفيتش مــع هــذا ال ــرأي ،وقــال
«نحن ال ننظر إلــى المكسيك بهذه
الطريقة .ال أرى مثل هــذه الـفــوارق
بيننا ،وكذلك بيننا وبين السعودية
أو األرج ـن ـت ـي ــن .ن ـحــن جـمـيـعــا في
كــأس العالم .نقدر قــوة المنافسين
في المجموعة لكننا ال نمنحهم أي
مرتبة خاصة».
ومع ذلك ،تتمتع المكسيك بسجل
قوي في المباريات االفتتاحية لكأس
ال ـع ــال ــم ،ح ـيــث فـ ــازت خ ـمــس م ــرات
وتعادلت مــرة واحــدة في آخــر ست
بطوالت خاضتها.

أوتشوا يأمل الذهاب إلى أبعد مدى

تشيزني :روبرت ليفاندوفسكي
جاهز لقيادة المنتخب
يعتقد حارس مرمى منتخب بولندا لكرة القدم،
فويتشيك تشيزني ،أن روبرت ليفاندوفسكي جاهز
لقيادة بالده في بطولة كأس العالم ،التي ربما ستكون
األخيرة للعديد من العبي الفريق.
وقال تشيزني ،أمس ،إن البطولة في قطر «بالتأكيد
مهمة للغاية بالنسبة ألفضل العب في العالم خالل
العام .أرى أنه متحمس للغاية».
وأضاف« :ال يوجد لدى أي شخص شكوك بأنه أحد
أفضل الالعبين فــي الـعــالــم .يــود أن يؤكد طموحاته
هنا» .ويعتقد تشيزني ( 32عاما) أن بطولة كأس العالم
الحالية ستكون األخيرة له ،وعلى األرجح ستشهد آخر
ظهور لليفاندوفسكي على المسرح العالمي بعمر 34
عاما .ويريد بداية قوية من المنتخب البولندي.
وأكد« :هذه آخر بطولة كأس عالم لي ،وربما آلخرين

 4مواجهات سابقة
وذكرى سيئة

ميخنيفيتش :يمكننا عبور المجموعة

ميليك ...السالح الهجومي اآلخر لبولندا
ليس مــن السهل أن يعيش ال ـمــرء فــي ظــل العب
من طــراز روبــرت ليفاندوفسكي ،الهداف التاريخي
للمنتخب البولندي ،لكن سيحتاج «النسور البيضاء»
ً
الى أهداف أركاديوش ميليك أيضا من أجل التحليق
ً
بعيدا في مونديال قطر.
وبالنسبة للمدرب تشيسالف ميخنييفيتش ،فإن
الهدف الرئيسي هو توفير أفضل الظروف الممكنة
للسالح الفتاك ليفاندوفسكي من أجل محاولة قيادة
المنتخب الــى تـكــرار إن ـجــازي عــامــي  1974و1982
ً
حين حل ثالثا.
وحتى إن كــان أقــل حركة على أرض الملعب من
العــب الــوســط المهاجم سيباستيان شيمانسكي
ً
(فـيـنــورد الـهــولـنــدي 23 ،عــامــا و 18م ـبــاراة دولـيــة)،
فباستطاعة ميليك ،المنتقل هذا الموسم من مرسيليا
الفرنسي الى يوفنتوس اإليطالي ،أن يؤمن الكثير من
ً
الخبرة ( 64مباراة دولية 16 ،هدفا) والصالبة والحس

ً
يعتمد عليه كـثـيــرا فــي إن ـهــاء الـهـجـمــات،
إضـ ــافـ ــة ل ـث ـن ــائ ــي ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي،
أركايدوش ميليك وفوتشيك تشيزني.
وسـيـحــاول م ــدرب المنتخب البولندي
تشسواف ميخنيفيتش استغالل معنويات
العبيه العالية بعد المستوى المتدرج الذي
وصل اليه الفريق في الفترة األخيرة حيث
حقق الفوز على نظيره السويدي ( - 2صفر)
ف ــي مـ ــارس ال ـمــاضــي ق ـبــل ض ـمــان الـتــأهــل
لنهائيات المونديال.
ويحلم روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل
أول ه ــدف ل ــه ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم ،وقـ ــال في
تـصــريـحــات ســابـقــة «الـتـسـجـيــل ف ــي كــأس
الـعــالــم سـيـكــون حلما كـبـيــرا وســأفـعــل كل
ما بوسعي من أجل هذا الحلم ،أتمنى أن
يحدث ذلك في النسخة الحالية».
وس ــاه ــم لـيـفــانــدفــوسـكــي ف ــي  13هــدفــا
لـبــولـنــدا فــي تصفيات ك ــأس الـعــالــم حيث
سجل تسعة أهداف وصنع أربعة ،أي أكثر
من ضعف أهداف زمالئه في المنتخب.

فويتشيك تشيزني وأوتشوا

يــريــد ح ــارس الـمــرمــى المكسيكي المخضرم
جييرمو أوتشوا أن يستخدم خبرته لقيادة الفريق
المكسيكي الشاب ألبعد دور ممكن ببطولة كأس
العالم لكرة القدم الحالية.
وق ــال أوتـشــوا ( 37عــامــا) فــي مؤتمر صحافي
أمــس« :لدينا الكثير من الالعبين الشباب معنا،
والــذيــن ال يملكون خبرة اللعب في كــأس العالم.
ج ــزء م ــن وظـيـفـتــي هـنــا أن أظ ـهــر ال ـه ــدوء بشكل
يومي .في أول بطولة كــأس عالم تصبح متوترا
ومتحمسا».
وأض ـ ـ ــاف« :ي ـج ــب أن أس ــاع ــد زم ــائ ــي إلي ـجــاد
توازنهم النفسي».
ويبدأ المنتخب المكسيكي حملته في مونديال
قـ ـط ــر  2022ب ـم ــوا ج ـه ــة
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب بـ ــول ـ ـنـ ــدا
ال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوم ،وي ـ ـضـ ــم
الفريق العديد من

الالعبين الــذي حصدوا الميدالية البرونزية في
أولمبياد طوكيو األخيرة.
وقال أوتشوا إنه يشعر بالفخر واالعتزاز لكونه
سيشارك للمرة الخامسة فــي الـمــونــديــال« ،ليس
من السهل القيام بهذا األمر ،هناك العبون عظماء
لم تتاح لهم الفرصة للعب في نسخة واحــدة من
كأس العالم».
وفـ ــي آخـ ــر  7م ـش ــارك ــات ب ـك ــأس ال ـع ــال ــمّ ،
ودع
المنتخب المكسيكي البطولة من دور الـ  ،16لكن
المدرب جيراردو مارتينو يركز بشكل كامل على
مواجهة بولندا .وقال« :المباراة األولى يمكنها أن
تحدد بقية البطولة».
(د ب أ)
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رياضة
«التانغو» لبداية قوية في مستهل
المشوار والسعودية لمباراة العمر

محمد كانو

ي ـ ـ ـخـ ـ ــوض الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــم األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي
ل ـيــون ـيــل مـي ـســي ال ـخ ـطــوة األول ـ ــى مــن
رقصته األ خـيــرة فــي صفوف منتخب
«ألبيسيليستي» ،عندما يواجه نظيره
السعودي على ملعب لوسيل ،اليوم،
ضمن منافسات المجموعة الثالثة من
مونديال قطر .2022
وكان ميسي ،الحائز الكرة الذهبية
سـبــع م ــرات ،ص ـ َّـرح بــأن نـسـخــة 2022
س ـت ـكــون األخ ـي ــرة ل ــه ،والش ــك ف ــي أنــه
ً
ي ــري ــده ــا ت ـت ــوي ـج ــا ل ـم ـس ـي ــرة م ـظ ـفــرة
فــاز خاللها بجميع األ لـقــاب الممكنة
فــي ص ـفــوف بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ،ثم
بــاريــس س ــان جــرمــان الـفــرنـســي ،كما
ت ـ ِّـوج مــع ب ــاده ب ـ «كــوبــا أمـيــركــا» عــام
 ،2021لـيـقــود هــا إ ل ــى أول لـقــب ق ــاري
منذ .1993
ً
و يـ ـ ـش ـ ــارك م ـي ـس ــي ( 35ع ـ ــا م ـ ــا ) فــي
الـمــونــديــال الـخــامــس لــه ،وكــانــت أبــرز
ً
نـتـيـجــة ل ــه حـلــولــه وصـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــا فـ ــي
ن ـس ـخــة ال ـب ــرازي ــل
عام .2014
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض
األرجنتين غمار
ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـبـ ـط ــول ــة
متسلحة بسلسلة
من  36مباراة دون
خ ـ ـسـ ــارة عـ ـل ــى م ــدى
ـاث
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ال ـ ـ ـثـ ـ ـ ُ
األخـ ـي ــرة .وف ــي ح ــال ق ـ ِّـدر
ل ـهــا الـ ـف ــوز ع ـلــى ال ـس ـعــوديــة،

فـ ــإن ـ ـهـ ــا س ـ ـت ـ ـعـ ــادل الـ ـ ــرقـ ـ ــم الـ ـقـ ـي ــاس ــي
الموجود بحوزة المنتخب اإليطالي.
وي ـم ـلــك الـ ـم ــدرب لـيــونـيــل سـكــالــونــي
تشكيلة مـتـجــا نـســة و ص ـل ـبــة ،وتعتمد
بــاإلضــافــة إلــى ميسي على المخضرم
أنـ ـخ ــل دي مـ ــاريـ ــا جـ ـن ــاح ي ــوف ـن ـت ــوس
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،ومـ ـه ــاج ــم إنـ ـت ــر اإلي ـط ــال ــي
الوتــارو مارتينيس ،إضافة إلى ثنائي
قـ ـل ــب ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان روم ـ ـيـ ــرو
م ــن تــوتـنـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي ،ولـيـســانــدرو
مــارت ـي ـن ـيــس م ــن مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
ً
اإلنكليزي أيضا.

مباراة ُ
العمر

َّ
يتعين على المنتخب
فــي ا لـمـقــا بــل،
ُ
ال ـس ـع ــودي خـ ــوض م ـ ـبـ ــاراة ال ــع ـم ــر إذا
مــا أراد تحقيق نتيجة إ يـجــا بـيــة أ مــام
العمالق األميركي الجنوبي.
وي ـن ـع ــم الـمـنـتـخــب
السعودي ،الذي يضم
ً
 12الع ـ ـبـ ــا مـ ــن ال ـه ــال

السعودية  xاألرجنتين

 ١:٠٠م

ميسي نجم األرجنتين

جانب من تدريبات المنتخب األرجنتيني

جانب من تدريبات المنتخب السعودي

إذا حضر سلمان جاء «الفرج» لـ «األخضر»

ً
بـ ــات العـ ــب ال ــوس ــط س ـل ـمــان ال ـف ــرج ق ــائ ــدا ال
يستغنى عنه في خط وسط المنتخب السعودي،
حيث يأمل التغلب على إصابة بمفصل الكتف
لخوض مواجهة األرجنتين اليوم.
ً
وتـعــددت األلـقــاب البــن ال ــ 33عاما في مسيرة
طويلة ،وسجل مثقل باالنتصارات من «ضابط
ّ
إيقاع األخضر» و«جوكر» خط الوسط إلى «موزع
ّ
األمر إلى
الهدايا» و«رمانة الميزان» حتى وصل
ّ
القول فيه« :إذا حضر سلمان جاء الفرج» .رشحه
ً
كثيرون لالحتراف فــي أوروب ــا إال أنــه ظــل وفيا
لقميص الهالل وقــاده إلحــراز األلقاب والكؤوس
المحلية والقارية.
ويمتلك الفرج مهارات فنية عالية ،فهو قائد
بالفطرة وصاحب نكهة كروية فريدة تسمح له
بمنح الثقة لزمالئه داخــل المالعب ،كما يتميز
بتمريراته الثاقبة وصالبته في الدفاع وإجادته
اللعب على األجنحة ،ويستطيع أن يتخطى الدور
األساسي الذي يوكله به مدربه ليساند ويهاجم
ويسجل.
ولد الفرج في المدينة المنورة أول أغسطس
 ،1989واكتشفه رئيس نادي الهالل حينها األمير

(ب ـطــل آسـ ـي ــا) ،بــاالس ـت ـقــرار ال ـف ـنــي منذ
تولي المدرب الفرنسي هيرفيه رونــار
تدريبه في يوليو  ،2019حيث نجح في
قيادته إلى النهائيات للمرة السادسة
في تاريخه ،بعد تصدره مجموعة ضمت
اليابان وأستراليا.
ويحلم المنتخب ا لـ ُسـعــودي بتكرار
حلم التأهل إلى الدور ثمن النهائي ،كما
ً
فعل في باكورة مشاركاته ،وتحديدا في
مونديال الــواليــات المتحدة عــام 1994
عندما َّ
سجل له نجمه سعيد العويران
هدف الفوز التاريخي والرائع في مرمى
بلجيكا ،قبل أن يخسر «األخضر» ضد
السويد .3-1
ويـ ـمـ ـل ــك رونـ ـ ـ ـ ــار خ ـ ـبـ ــرة كـ ـبـ ـي ــرة فــي
الـبـطــوالت الـقــاريــة والـعــالـمـيــة ،بـعــد أن
قــاد زامـبـيــا إلــى أول لقب فــي كــأس أمم
إفريقيا عام  ،2012ثم نجح في تحقيق
اإلن ـجــاز ذات ــه مــع ســاحــل الـعــاج بعدها
بثالث سنوات ،ليصبح أول مدرب ينال
ه ــذا ا ل ـشــرف مــع منتخبين مختلفين
في البطولة القارية ،كما قاد المغرب
بمونديال روسيا .2018

دي ماريا يحلم بمعانقة اللقب

محمد بن فيصل عام  ،2004بعدما شاهده يلعب
في إحــدى ال ــدورات الرمضانية للسداسيات في
الصالة الرياضية لألزرق ،دعاه وتحدث إليه بعد
نهاية المباراة مباشرة مثنيا على أدائه ،وأوصى
بتسجيله ضمن الفئات العمرية للنادي بعد
اقتناعه وإعجابه بموهبته الكبيرة.
واستهل مشواره الدولي مع المنتخب
األول لألخضر في  14أكتوبر  2012بفوز
ودي على الكونغو  .2-3وخ ــاض الفرج
 70م ـ ـبـ ــاراة دولـ ـي ــة بـقـمـيــص منتخب
بالده ،سجل خاللها  8أهــداف ،وسجل
أول أه ــداف ــه فــي ال ـفــوز بسباعية على
تيمور الشرقية سبتمبر  2015خالل
تصفيات آسيا لمونديال روسيا ،2018
حيث افتتح أيضا رصيده المونديالي
بـتـسـجـيـلــه ه ـ ــدف الـ ـتـ ـع ــادل م ــن رك ـلــة
جــزاء فــي الـفــوز على مصر  1-2فــي دور
المجموعات ال ــذي غ ــادره األخ ـضــر ،ووقــع
االختيار على الفرج كأفضل العب آسيوي في
هذه النسخة.

سلمان الفرج

دي ماريا

ُم ـمـ ِّـرر رائ ــع ،ه ـ َّـداف المناسبات الكبيرة
وأفضل مساعد لليونيل ميسي في المنتخب
األرجنتيني لكرة القدم ،سيحاول أنخل دي ماريا
في قطر أن يرافق صاحب الرقم  10في
مشوار الفوز باللقب العالمي الثالث
لأللبيسيليستي.
وتـ ـ ــرك ال ـج ـن ــاح األي ـســر
بـ ـصـ ـمـ ـت ــه ف ـ ــي تـ ــاريـ ــخ
م ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ــب ب ـ ـ ـ ـ ــاده
بهدفين مــن أهــدافــه
الدولية الـ .27في عام
 ،2008كان صاحب الهدف الوحيد في المباراة
النهائية ألولمبياد بكين ضد نيجيريا ،وبعد
ً
ً
 15عاما تقريبا ،في عام  ،2021سجل مرة أخرى
بتسديدة ساقطة بقدمه اليسرى ضد البرازيل في
المباراة النهائية لـ «كوبا أميركا» ومنحه اللقب
األول في المسابقة منذ عام .1993
في مسيرته الكروية مع األندية ،جال دي ماريا
في جميع أنحاء القارة العجوز بقدمه اليسرى
الساحرة ،وأذنيه البارزتين ،واحتفاله الشهير

برسم قلب بأصابع يديه خالل تسجيله لألهداف .دافع
عن ألوان األندية الكبيرة فقط .وصل في عام  2007إلى
بنفيكا البرتغالي ،ثم انتقل إلى ريال مدريد اإلسباني
ومانشستر يونايتد اإلنكليزي وباريس سان جرمان
ً
الفرنسي ،وحاليا مع يوفنتوس اإليطالي.
قبل أوروبا ،تعلم كرة القدم في بالده ،في روساريو،
ً
مدينة مسقط رأســه ،والتي هي أيضا مدينة ميسي.
ً
طفولته في شارع بيردريال أثرت عليه كثيرا ،لدرجة
أنه رسمها بالوشم على ساعده «الوالدة في بيردريال
هي وستظل أفضل ما حدث لي في حياتي».
ً
ً
كان متميزا كثيرا عن رفاقه ،فرصده نادي روساريو
سـنـتــرال ،أحــد أق ــوى ناديين فــي المدينة مــع نيويلز
ً
أولد بويز ،وكانت والدته ترافقه يوميا إلى الحصص
التدريبية.
سمحت لــه فنياته وم ـهــاراتــه بتسجيل الهدفين
الشهيرين في مرمى نيجيريا والبرازيل ،لكنهما لم
يكونا كافيين لمنح لقب عالمي لألرجنتين ،التي
اكتفت ببلوغ المباراة النهائية فقط عــام  ،2014لكن
م ــع دي م ــاري ــا ومـيـســي ف ــي قـمــة مـسـتــواهـمــا ،يمكن
لأللبيسيليستي تعليق آمال على تحقيق ذلك في قطر.

الدوسري يتسلم الراية من العويران

سالم الدوسري

تـ ــو قـ ــف ا ل ـ ــز م ـ ــن ب ـم ـل ـع ــب آر إف كــي
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذك ـ ـ ــاري ف ـ ـ ــي واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن .أصـ ـي ــب
البلجيكيون بــا لــد هـشــة و ه ــم يتابعون
كرة العب مغمور ُيدعى سعيد العويران
تـسـكــن ال ـش ـبــاك ،لـيــدخــل الــاعــب تــاريــخ
ً
ب ـ ــاده ب ـه ــدف رائ ـ ــع س ـي ـظــل خـ ــالـ ــدا فــي
ذاكرة السعوديين ،السيما أن هذا الهدف
منحهم الفوز  0-1على الفريق الذي كان
يقوده وقتها بول فان هيمست.
كان هدف العويران من أروع األهداف
،1994
فــي مــونــديــال الــواليــات المتحدة ُ
وم ـن ــح ب ـ ــاده ت ــذك ــرة ال ـع ـب ــور إلـ ــى ثـمــن
ال ـن ـهــائــي .وم ـنــذ ذل ــك الـحـيــن ل ــم تـتــأهــل
السعودية إلى األدوار اإلقصائية .فبعد
الفوز  0-1على بلجيكا ،اختفى الفريق

العربي عن الساحة ،رغم أنه خاض أربع
نـســخ تــالـيــة مــن ال ـمــونــديــال فــي فرنسا
 1998وكــوريــا واليابان  2002وألمانيا
 2006وروسيا .2018
ُ
ً
لم تتأهل السعودية مجددا إلى ثمن
الـنـهــائــي .ف ــازت فـقــط فــي واح ــدة مــن 12
مباراة خاضتها على حساب مصر في
روسـ ـي ــا  ،2018وب ــال ـك ــاد س ـج ـلــت ستة
أه ــداف ،بمعدل هــدف فــي كــل لـقــاء ،وهو
معدل متواضع للغاية بالنسبة لفريق
يمثل سالم الدوسري فيه األمل بتقديم
مستوى طيب وتسجيل هدف حاسم مثل
ً
ذلك الذي أحرزه العويران قبل  28عاما.
ً
ُ
وي ـ ـعـ ــد ال ـ ــدوس ـ ــري ( 31ع ـ ــام ـ ــا) أح ــد
الالعبين القالئل في صفوف السعودية

ال ــذي ــن ي ـع ــرف ــون م ـع ـنــى تـسـجـيــل هــدف
للسعودية في المونديال خالل آخر ثالثة
عقود ،فقد سبق له التهديف في شباك
منتخب مصر ( )1-2في الجولة األخيرة
من دور المجموعات من روسيا ،2018
ً
رغم أن هذا االنتصار لم يكن كافيا سوى
ً
لكسر سلسلة  24عاما من دون فوز في
كأس العالم.
الدوسري مسؤولية
فيحمل
أما اآلن،
ُ
إيصال منتخب بالده إلى ثمن النهائي،
لـكــن المهمة تـبــدو مـعـقــدة وت ـبــدأ الـيــوم
(الثالثاء) بمالقاة األرجنتين ،ثم فريقين
آخــريــن أقــوى مــن الفريق العربي ،وهما
بولندا والمكسيك.
ً
لكن الــوضــع لــم يكن أيـســر كـثـيــرا في

 1994بــالـنـسـبــة لـلـسـعــوديـيــن .وإضــافــة
َّ
يتعين عليهم مواجهة
إلى هولندا ،كان
ب ـل ـج ـي ـكــا وال ـ ـم ـ ـغـ ــرب .وك ـ ـ ــان ال ـم ـن ـت ـخــب
السعودي قبل انطالق المونديال وقتها
ً
نظريا أضعف فــرق المجموعة ،وتوقع
الجميع أن يتذيل ا لـتــر تـيــب ،لكن القدر
كــان لــه رأي آخــر بالنسبة للفريق الــذي
كان يدربه األرجنتيني خورخي سوالري.
وم ـث ـل ـم ــا وض ـ ــع ال ـ ـعـ ــويـ ــران مـنـتـخــب
ُب ــاده عـلــى أع ـتــاب عــالــم مـجـهــول كلية؛
ثـمــن نهائي كــأس الـعــالــم قبل أن تنهي
الـســويــد مـغــامــرة الـبـلــد الـعــربــي بثالثة
أهداف لهدف ،يأتي الدور على الدوسري
نجم الـهــال الـسـعــودي لتلبية تطلعات
(إفي)
الجمهور في السعودية.

تونس تعول على الخبرة القطرية لمفاجأة الدنمارك

تونس  xالدنمارك

 ٤:٠٠م

 ...وجانب من تدريبات المنتخب التونسي

جانب من تدريبات المنتخب الدنماركي
سيكون المنتخب التونسي أمام
مهمة صعبة أمام نظيره الدنماركي
عندما يتواجهان اليوم ضمن الجولة
األول ـ ـ ــى م ــن م ـن ــاف ـس ــات ال ـم ـج ـمــوعــة
الرابعة لمونديال قطر في كرة القدم.
وت ــأم ــل ت ــون ــس ت ـح ـق ـيــق م ـفــاجــأة
م ــن ال ـع ـي ــار ال ـث ـق ـيــل أم ـ ــام الـمـنـتـخــب
الدنماركي ،الــذي يسعى بــدوره إلى
إكمال مسيرته الناجحة التي بدأها
في أمم أوروبا الصيف الماضي.
وتراهن تونس ،الحالمة بالتأهل
للمرة األولى إلى الدور الثاني ،على
ورقة الخبرة في قطر ،حيث يخوض

وهـ ـ ـب ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــزري وديـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ــرون
والياس السخيري ونعيم السليتي
م ــون ــدي ــال ـه ــم الـ ـث ــان ــي ،إض ــاف ــة إل ــى
وجوه شابة جديدة ،بقيادة المدرب
جالل القادري.
وتـ ـط ـ َّـرق الع ــب ال ــدح ـي ــل ال ـق ـطــري
فـ ـ ــرجـ ـ ــانـ ـ ــي سـ ـ ــاسـ ـ ــي إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
ً
الـ ــدن ـ ـمـ ــارك ،ق ــائ ــا ل ــوك ــال ــة ف ــران ــس
بـ ـ ــرس« :ف ـ ــي ك ــل ب ـ ُط ــول ــة األهـ ـ ــم هــي
ا ل ـم ـبــاراة األو ل ــى .قـمـنــا بالتحضير
ً
ل ـه ــا ك ـم ــا يـ ـج ــب ،ون ـع ـل ــم ج ـ ـيـ ــدا أن
المباراة ليست سهلة ،وإن شاء الله
نكون حاضرين كما يجب ،ونطبق

تعليمات المدرب مع أعلى مستوى
من التركيز».
وك ـ ــان ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـت ــون ـس ــي الـ ــذي
يشارك في النهائيات للمرة السادسة
في تاريخه ،اختتم استعداده للعرس
العالمي بفوزه على إيران  - 2صفر ،في
مباراة ودية أقيمت خلف أبواب موصدة
في الدوحة.
وس ـ ـي ـ ـح ـ ــاول الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـع ــرب ــي
االس ـت ـف ــادة م ــن نـحــو  35أل ــف تونسي
يعيشون في قطر ،وسيتابعون مباريات
المنتخب ،إضافة إلــى نحو ستة آالف
س ـي ـح ـضــرون م ــن أوروبـ ـ ــا وال ــوالي ــات

ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة وك ـ ـ ـنـ ـ ــدا ،ك ـ ـمـ ــا س ـي ـح ـضــر
تونسيون يعيشون في الدول المجاورة،
مـثــل :اإلمـ ــارات والـسـعــوديــة والـكــويــت،
وف ــق تـصــريـحــات أي ـمــن س ــاس ــي ،قــائــد
المشجعين التونسيين في قطر.

الدنمارك تفتقر للهداف
من ناحيتها ،وصلت الدنمارك إلى
قطر وفي جعبتها الكثير لترويه ،بداية
مــع قصة العبها كريستيان إريكسن،
الـعــائــد إلــى الـمــاعــب بـعــد نــوبــة قلبية
ك ــادت ت ــودي بحياته ،كنجم لمنتخب

بالده يسعى لالبتعاد قدر اإلمكان في
مونديال قطر.
وقال إريكسن للصحافيين ،السبت:
«أنا سعيد فقط بالعودة .مثل الجميع
ن ـع ـلــم أن ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي كـ ــأس ال ـعــالــم
ً
مميزة .كنت محظوظا ،ألنني لعبت مرة
أو اثنتين من قبل ،لكنها تظل مميزة».
وال تـعـتـبــر ال ــدن ـم ــارك لـقـمــة سائغة
لمنافسيها ،فهي سبق أن ف ــازت على
فــرنـســا مــرتـيــن بـمـســابـقــة دوري األمــم
األوروبـيــة في نسختها الحالية ،فيما
قال المدرب كاسبر هيولماند في مقابلة
لمجلة وورلد سوكر« :الكثير من األشياء

حصلت منذ عــام  ،2021ليس فقط في
كأس أوروبا».
وبالفعل ،خاضت الدنمارك  18مباراة
اكتسبت خاللها ُحــب وتـقــديــر بلدها،
وتـطــورت مــن ناحية اللعب ،وخاضت
تصفيات ج ـيــدة ،وس ــط تــألــق سيمون
كاير (ميالن اإليطالي) ،والحارس كاسبر
شـمــايـكــل (ن ـيــس ال ـفــرن ـســي) ،ويــواكـيــم
مايهلي (أتاالنتا اإليطالي).
ويشكل غياب الهداف «القاتل» نقطة
ال ـض ـعــف الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـل ــدن ـم ــارك ،الـتــي
مــن المتوقع أن تتجاوز هــذه السلبية
وتحجز بطاقتها إلى الدور الثاني.

هيولماند :سنخوض مباراة صعبة جالل القادري يؤكد ثقته بالعبيه

هيولماند

كايير :وجود إريكسن
يعني الكثير بالنسبة لنا
أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الع ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
الدنماركي سيمون كايير أهمية
وجود النجم كريستيان إريكسن
ضمن صفوف المنتخب ودوره
مع الفريق.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ك ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــر :أعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد أن
كريستيان ،بالجودة التي يتمتع
بـ ـه ــا ،ي ـع ـن ــي ال ـك ـث ـي ــر بــال ـن ـس ـبــة
ً
ل ـنــا ،ن ـحــن س ـع ــداء جـ ــدا بــوجــود
كريستيان معنا بعد ما حدث في
وقت سابق ،هو واحد من أفضل
ال ــاع ـب ـي ــن ال ــذي ــن رأي ـت ـه ــم فـيـمــا
يـتـعـلــق بــال ـك ـفــاء ة ومـ ــدى شغفه
بكرة القدم واهتمامه بكل مباراة.
وأضـ ـ ـ ــاف :أع ـت ـق ــد أنـ ـن ــا نـثـمــن
كثيرا وجوده معنا ،وهو بالطبع
ً
سـ ـعـ ـي ــد جـ ـ ـ ـ ــدا  ،نـ ـح ــب أن ي ـك ــون
كريستيان معنا و فــي كل دقيقة
ي ـل ـع ـب ـهــا ،ي ـم ـث ــل ع ـن ـص ــرا مـهـمــا
للغاية في المنتخب الدنماركي.

أكـ ــد ك ــاس ـب ــر ه ـي ــول ـم ــان ــد ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي
لـلـمـنـتـخــب ال ــدن ـم ــارك ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم أنــه
يكن احتراما كبيرا للمنتخب التونسي
وكرة القدم التونسية ،ويتوقع مباراة
صـعـبــة أم ــام «ن ـســور قــرطــاج» عندما
يلتقي الفريقان اليوم الثالثاء.
وق ـ ــال ه ـي ــول ـم ــان ــد ف ــي مــؤت ـمــر
صـحــافــي أم ــس االث ـن ـيــن لـلـحــديــث
عــن ا لـمـبــاراة :نحن سـعــداء للغاية
بوجودنا هنا ،ومتشوقون أن نبدأ
المباراة غدا ،وبطبيعة الحال نحن
سعداء بفرصة التواجد هنا في كأس
العالم ،وتمثيل البلد بأكمله واألندية
وكرة القدم الدنماركية.
وأض ــاف :سـنـخــوض الـمـبــاراة األولــى
أ مــام المنتخب التونسي ،أكن احتراما
كبيرا للمنتخب التونسي و كــرة القدم
ال ـتــون ـس ـيــة ،ون ـع ــرف الع ـبــي الـمـنـتـخــب
التونسي جيدا ،وتابعناهم في الفترة
األخيرة .نعرف الجودة التي يتمتع بها

الـجـمـهــور ال ـتــون ـســي ،ون ـحــن مـتـحـمـســون جــدا
ل ـخــوض ال ـم ـب ــاراة ،ونـ ــدرك تـمــامــا أن ــه سـيـكــون
ه ـن ــاك ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـج ـمــاه ـيــر ال ـتــون ـس ـيــة فــي
االستاد ،ونأمل أن نكون الفريق األفضل على
أرضية الملعب.
وعن أهدافه في مونديال قطر ،أجاب المدرب
هيولماند :في الواقع ،أنا لست جيدا جدا في
و ضــع األ ه ــداف ،و لـكــن مــا يمكن قــو لــه هــو أننا
لدينا حلم ،وهو الفوز بشيء ما ،لدينا مجموعة
من الالعبين يتمتعون بالجودة الكافية للفوز
بكل شيء ،ولكن هل نحن مرشحون؟ هذا ليس
صـحـيـحــا ،ل ـكــن لــدي ـنــا أش ـي ــاء نــريــد تـطــويــرهــا
بالفريق عبر المباريات .وأضاف :مع ذلك ،نحن
ق ــادرون على التغلب على أي منافس ،فلدينا
مجموعة رائعة من الالعبين ،وبالتالي أفضل
طريقة للفوز هي أن يكون لديك حلم كبير ،وأن
تكون لديك تطلعات كبيرة ،وعليك أن تركز في
كل مباراة.

جالل القادري
المستويات فيما يتعلق بالتنظيم،
ً
ً
َّ
جميعاِّ .
أوجه
وهذا شكل فخرا لنا
رسالة شكر إلى كل قطري وعربي».
وفــي حديثه عــن الـمـبــاراة أمــام
ال ــدن ـم ــارك ،ق ــال الـ ـق ــادري« :نـعــرف
قيمة أي مباراة في بطولة بحجم

كأس العالم ،ونعرف قيمة وأهمية
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األولـ ـ ـ ــى فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة.
المنتخب التونسي أمامه مباراة
ضد منتخب من أعلى المستويات،
وه ــو المنتخب الــدن ـمــاركــي .لقد
ً
قـ َّـدم هــذا الفريق أخيرا مستويات

حنبعل المجبري بين شقاوة
الشباب والنجومية
قد يحظى حنبعل المجبري بالشهرة في
تشكيلة المنتخب التونسي ،بحكم دفاعه عن
أل ــوان مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،الذي
ً
ً
أعاره أخيرا إلى برمنغهام ،لكنه أيضا األكثر
شقاوة بين زمالئه ،وهي خصال يحملها معه
ً
منذ كان طفال ،وبقيت معه حتى بعد دفاعه
عن الفريق األول ألحد أعرق األندية في العالم.
ُولد حنبعل في إيفري-سور-سين ،إحدى
ض ــواح ــي ال ـعــاص ـمــة الـفــرنـسـيــة (ب ــاري ــس)،
وحظي عشقه للعبة كرة القدم بدعم من والده
لطفي أسـتــاذ الـمــدرســة ووالــدتــه المعالجة
الفيزيائية السابقة.
َّ
وتميز حنبعل بــذكــاء خــارق عندما كان
َّ
ً
طالبا في المدرسة .لقد تعلم الكتابة والحفظ
قـبــل زم ــائ ــه ف ــي ال ـص ــف ،لـكــن عـنــدمــا كـبــر،
فشل في التوفيق بين الدراسة ولعب الكرة،
فاضطر لمقاطعة الــدراســة ،واكتفى بتلقي
دروس اللغات عن ُبعد.

يمثل أسطورة منتخب فرنسا زين الدين
زيدان مصدر إلهام لحنبعل ،الذي يعتبر
نجم يوفنتوس اإليطالي وريال مدريد
اإلسـبــانــي الـســابــق قــدوتــه ،وفــي مقام
ـان يــأتــي الـفــرنـســي ال ــدول ــي السابق
ثـ ٍ
حاتم بن عرفة.
ً
بـعــد اخ ـت ـيــاره الـلـعــب لـتــونــس بــدال
من فرنسا ،أمل حنبعل أن يقتنع عدد
من الالعبين الذين يحملون الجنسية
المزدوجة ،في اختيار «نسور قرطاج»،
ألنه يرى أن هذا القرار يمكن أن يفتح لهم
أبواب العالمية ،وأن يساعدهم في البروز
على مستوى مسيرتهم االحترافية.
أول ما يالحظه أي شخص في مجبري
هو شعره المجعد .الالعب نفسه مغرم
ً
بــه ج ــدا ،بعد أن اعتمد هــذهَ التسريحة
منذ الصغر .لم يقص شعره قط ،ويعتبر
تسريحته «جميلة».

حنبعل المجبري

ّ
بن سليمان فضل تونس على بلد والدته

شمايكل :هناك
تطلعات كبيرة
عـ َّـبــر حـ ــارس مــرمــى المنتخب
الــدن ـمــاركــي كــاسـبــر شـمــايـكــل عن
شعوره باإلثارة قبل خوض أولى
مـبــاريــات الــدنـمــارك فــي مونديال
قطر .2022
وق ــال شـمــايـكــل« :فـيـمــا يتعلق
ً
ب ــال ـب ـط ــوالت ال ـك ـب ـي ــرة ،دائـ ـم ــا ما
ت ـكــون ه ـنــاك الـكـثـيــر م ــن اإلث ـ ــارة،
وأن تـحــاول أن تتأهل إلــى الــدور
ال ـتــالــي ،وب ـم ـجــرد أن تـصـعــد إلــى
ً
البطولة نفسها ،فبالطبع دا ئـمــا
م ــا ي ـك ــون ه ـن ــاك تـطـلـعــات كـبـيــرة
ً
وبعض الشائعات أيـضــا ،لكنني
أقول إنني سأركز على كرة القدم،
ً
ألن هذا مهم جدا».

أثنى مدرب المنتخب التونسي
لكرة القدم جالل القادري على حفل
االف ـت ـتــاح وال ـجــوانــب التنظيمية
ً
ببطولة كأس العالم  ،2022مبديا
ث ـق ـتــه ب ــاع ـب ــي ف ــري ـق ــه وق ــدرت ـه ــم
على تحقيق نتائج إيجابية ،رغم
صعوبة المجموعة التي ينافس
بها المنتخب.
وق ــال ال ـق ــادري ،خــال المؤتمر
الصحافي الذي ُعقد أمس للحديث
عــن م ـب ــاراة ال ـي ــوم« :نـشـكــر الــدولــة
ً
ال ـم ـن ـظ ـمــة .رأيـ ـن ــا ت ـن ـظ ـي ـمــا على
ً
أع ـل ــى م ـس ـت ــوى ،تـنـظـيـمــا يجعل
أي مــواطــن عــربــي يشعر بالفخر
واالعتزاز بقيمة العرض االفتتاحي
والتنظيم».
ً
وأض ـ ـ ــاف« :ق ـط ــر أع ـط ــت درس ــا
للعالم بأسره ،بأن الــدول العربية
ق ـ ــادرة عـلــى أن ت ـكــون عـلــى أعـلــى

عالية ،وهو من أفضل المنتخبات
األوروبية .نعرف قدرات الدنمارك،
ليس على المستوى الفردي ،لكن
ً
أيضا على المستوى الجماعي».
وتــابــع« :المنتخب الدنماركي
ي ـم ـك ـن ــه تـ ـق ــدي ــم كـ ـ ـ ــرة قـ ـ ـ ــدم ع ـلــى
ً
مـ ـسـ ـت ــوي ــات ع ــالـ ـي ــة جـ ـ ـ ـ ـ ــدا ،ل ـكــن
المنتخب التونسي لــديــه مبادئ
ُوإرث وثقة فــي مجموعة العبيه.
قمنا باستعدادات على مستويات
ً
عالية ج ــدا ،فـهــذه المجموعة من
ً
ً
َّ
الالعبين قــدمــت عمال كبيرا على
مـ ـ ــدار ع ــامـ ـي ــن» .وأضـ ـ ـ ــاف م ــدرب
تونس« :حققنا الهدف األول ،وهو
أن نكون موجودين في أفضل نسخة
من كأس العالم بالنسبة لنا ،ويبقى
ال ـه ــدف ال ـثــانــي ه ــو تلبية طموح
الشارع التونسي ،وطموحنا نحن
كجهاز فني وطموح الالعبين».

شمايكل

َّ
فضل المهاجم التونسي أنيس
ب ــن سـلـيـمــان ا ل ــد ف ــاع ع ــن قميص
ً
منتخب «نسور قرطاج» بــدال من
الدنمارك ،بلد والدته ونشأته .في
ســن الـحــاديــة والـعـشــريــن ،يواجه
بــن سليمان فــي مــو نــد يــا لــه األول
ا ل ـم ـن ـت ـخ ــب اال سـ ـكـ ـن ــد ن ــا ف ــي دون
خوف أو ندم.
ُو لــد بن سليمان في العاصمة
الــدن ـمــارك ـيــة ألب ــوي ــن م ــن ســوســة
في جنوب تونس ،قبل أن يسارع
اال ت ـحــاد ا لـتــو نـســي لـلـعـبــة للظفر
بجهوده قبل عامين.
وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدد ،ي ـ ـ ـقـ ـ ــول ب ــن
سليمان ،ا لـفــارع ا لـطــول (1.88م):
«لعبت مــع منتخب ا لــد نـمــارك ما
ً
دون  19عاما ،سارت األمور على
ً
ً
مــا ُيـ ــرام ،وكـنــت سـعـيــدا ج ــدا ،ثم

فجأة تلقيت مكالمة هاتفية من
المنتخب التونسي».
ح ـي ـن ـهــا ،ل ــم ي ـكــن ب ــن سـلـيـمــان
خطا خطواته االحترافية ،لذا قال:
«كان من المدهش أنهم أرادوني».
وبـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا وجـ ـ ـ ــد نـ ـفـ ـس ــه أمـ ـ ــام
«خ ـيــار ص ـعــب» ق ــرر بــن سـلـيـمــان
ارتـ ـ ــداء ق ـم ـيــص مـنـتـخــب «ن ـســور
ً
ق ـ ــرط ـ ــاج» ،م ـ ـبـ ــررا ق ـ ـ ــراره ب ـق ــول ــه:
«أر يــد تكريم جــذوري التونسية.
أك ـبــر ح ـلــم (ل ــوال ــدي) ه ــو رؤي ـتــي
ألـ ـع ــب ل ـل ـم ـن ـت ـخــب ال ـت ــون ـس ــي مــذ
ً
كـنــت صـغـيــرا  ،وأر ي ــد أن أجعلهم
ً
ف ـ ـخـ ــور يـ ــن» ،مـ ـت ــا بـ ـع ــا « :ال ن ـم ـلــك
ً
نجوما من العيار الثقيل ،لكننا
ً
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ج ـ ـ ـيـ ـ ــدة جـ ـ ـ ـ ـ ــدا .ن ـح ــن
ً
ً
مـنـضـبـطــون ج ــدا ،وج ـيــدون جــدا
في الدفاع عن هدفنا».

َّ
وعما إذا كان منتخب «الديوك»
يخيفه ،قال« :نملك المهارات في
ُ
صـفــوفـنــا .وف ــي ح ــال ك ـنــا في
ي ــوم ج ـيــد ،فـمــن الـمـمـكــن أن

بن سليمان

تـمــر فــرنـســا ب ـيــوم س ـيــئ .ال أحــد
أعرف ماذا سيحصل».
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رياضة

إلصابات تواجه أستراليا
فرنسا المثقلة باباإلصابات
بغياب بنزيمة أفضل العب
في العالم ،يدشن المنتخب
الفرنسي منافساته في
مونديال  2022اليوم
بمواجهة منتخب أستراليا
في الجولة األولى من
منافسات المجموعة
الرابعة.

ي ـس ـت ـه ــل م ـن ـت ـخ ــب ف ــرن ـس ــا
حملة الدفاع عن لقبه من دون
أفضل العب في العالم مهاجمه
كريم بنزيمة الغائب لالصابة
ب ـم ــواج ـه ــة أسـ ـت ــرالـ ـي ــا ،ضـمــن
الـجــولــة األولـ ــى مــن منافسات
المجموعة الــرابـعــة لمونديال
قطر.
ويـلـتـقــي منتخب «ال ــدي ــوك»
نـظـيــره «س ــوك ــورز» ف ــي إع ــادة
للمواجهة األو ل ــى بينهما في
ال ـ ــدور ذاتـ ــه ق ـبــل أرب ـع ــة أع ــوام
ف ــي م ــون ــدي ــال روسـ ـي ــا .2018
حينها ،احتسب حكم الفيديو
الـمـســاعــد «ف ــي آي ــه آر» فــي أول
استخدام لهذه التقنية الجديدة
في نهائيات كأس العالم ركلة
ج ــزاء لصالح فرنسا ترجمها
أن ـط ــوان غــريــزمــان بـنـجــاح في
الفوز الصعب .1-2
ويختلف مونديال قطر عن
سابقه ،اذ تلقت فرنسا ضربة
معنوية قوية حتى قبل انطالق
المنافسات بانسحاب المهاجم
ً
ال ـم ـخ ـض ــرم اب ـ ــن ال ـ ـ ـ  34ع ــام ــا
بنزيمة ،أفضل العب في العالم،
من التشكيلة الصابة بفخذه،
لـيـنـضــم إل ــى سـلـسـلــة غـيــابــات
أرهقت الـ «زرق».
وت ــواص ــل مـسـلـســل سـقــوط
مصاب تلو اآلخر ،فقبل بنزيمة،
ّ
ود ع ت ـش ـك ـي ـل ــة بـ ـطـ ـل ــة 1998
و ،2018كل من نجمي الوسط
ب ــول بــوغ ـبــا ون ـغــولــو كــانـتــي،
بــاالضــافــة إل ــى ال ـحــارس مايك
مينيان ،قلب الدفاع بريسنيل
كيمبيبي والمهاجم كريستوفر
نكونكو.
ّ
ّ
صب
غير أن غياب بنزيمة
ف ـ ــي م ـص ـل ـح ــة اع ـ ـ ـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء
الـثـنــائـيــة بـيــن كـيـلـيــان مبابي
وأولـيـفـيـيــه ج ـيــرو ال ـتــي قــادت
فــرنـســا قـبــل أرب ـع ــة أع ـ ــوام الــى
ل ـق ـب ـهــا الـ ـث ــان ــي ،بـ ـ ـم ـ ــؤازرة مــن
غريزمان.
وحـ ـ ـت ـ ــى إن قـ ـ ـ ــرر الـ ـ ـم ـ ــدرب
دي ـ ــديـ ـ ـي ـ ــه دي ـ ـ ـشـ ـ ــان الـ ـهـ ـج ــوم
ب ـ ــرب ـ ــاع ـ ــي مـ ـ ــع إضـ ــافـ ــة
عـ ـثـ ـم ــان دي ـم ـب ـي ـل ـي ــه،

العبو المنتخب الفرنسي خالل التدريبات
ف ــإن ال ـق ــوى ال ـم ــوج ــودة بحكم
الـ ـض ــرورة تـعـيــد إح ـي ــاء ذك ــرى
موسكو الجميلة.

أستراليا لفوز أول منذ 2010
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،اح ـ ـتـ ــاجـ ــت
أس ـت ــرال ـي ــا ل ـل ـم ــرور بــالـمـلـحــق
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاق ب ـ ــرك ـ ــب
الـمـنـتـخـبــات الـمـتــأهـلــة لـقـطــر،
وهي تتحضر لمباراتها األولى

العبو المنتخب األسترالي

بـتـشـكـيـلــة م ــن دون ن ـجــوم من
ال ـع ـيــار الـثـقـيــل ،ول ـكــن «بـحــالــة
ذه ـن ـي ــة ال ت ـش ــوب ـه ــا ش ــائ ـب ــة»
وعـ ـل ــى أس ـ ــس أف ـ ـكـ ــار الـ ـم ــدرب
غراهام أرنولد المساعد السابق
للهولندي غوس هيدينك خالل
حقبة توليه المهام الفنية في
«سوكورز» عام .2006
وتشارك أستراليا التي تحتل
ال ـم ــرك ــز الـ ـ ـ  36ف ــي الـتـصـنـيــف
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخ ـب ــات فــي

ديشان :سنسعى لتحقيق
أهدافنا رغم اإلصابات

ديشان

طلب مدرب المنتخب الفرنسي
لكرة القدم ديديه ديشان «المزيد
من التفهم» ،حيث يسعى الفريق
للتأقلم مــع اإلص ــاب ــات األخ ـيــرة،
ولكنه ينوي المضي بكامل قوته
بنفس األهداف الموضوعة.
وع ـنــد س ــؤال ــه ،أمـ ــس ،عـمــا إذا
كــان المنتخب الفرنسي عليه إعــادة
النظر في أسلوبه بالبطولة ،رفض ديشان ،رغم
أنــه طلب دعــم وسائل اإلع ــام .وقــال إن الفريق
ً
سيمضي قدما بالالعبين المتاحين ،مضيفا:
«ط ـم ــوح ورغ ـب ــة أق ــل لـفـعــل ك ــل ش ــيء لـلــوصــول
للنهاية؟ ال أعتقد هــذا .ولكن إذا كــان بإمكاننا
الحصول على التفهم من وسائل اإلعالم ،إذا كان
بإمكانكم أن تمنحونا القليل من الحرية ،فسيكون
هذا عظيما».
وأردف« :لكننا نعرف المطلوب مننا .نحن ال
نضع خططا تعتمد على ح ــدوث شــيء جيد
قبل أن يحدث ،نحن نعلم المنافسين الثالثة
الذين ينتظروننا» .وأضاف« :نحن نعلم أستراليا
جيدا ،ولكنكم لم تسألوني أي شيء عن أستراليا.
هذا ممتاز».
ورغ ــم الصعوبات ،قــال ديـشــان إن المنتخب
الفرنسي ليس لديه مخاوف أو قلق ،رغم أن آخر

 3منتخبات توجت باللقب غــادرت البطولة من
دور المجموعات.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت« :ه ـ ـ ـ ــذا مـ ـبـ ـن ــي عـ ـل ــى اإلح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاءات،
واالحـتـمــاالت والحقائق ،ولكنني أعتقد أن كل
فريق دخل رحلته الخاصة للوصول إلى ما هم
فيه اآلن».
وأردف« :األمــر متروك لنا ليكون لدينا فريق
على علم بأهداف المباراة األولــى .لن نفكر بما
كان يمكن أن يحدث .المهم التركيز على المباراة
األول ــى أم ــام أستراليا .كــل شــيء قبلها نحيناه
ً
جانبا» ،مؤكدا «هناك تحليل يمكن إجراؤه ،افعلوا
ما تشاؤون ،ولكننا سنكون جاهزين للمباراة».

ن ـهــائ ـيــات ك ــأس ال ـعــالــم لـلـمــرة
الـســادســة فــي تــاريـخـهــا ،وذلــك
ً
بعد  16عاما من وصولها إلى
دور ثمن النهائي في مونديال
ألمانيا ،في أفضل سجل لها في
الموندياالت .كما تأمل تحقيق
فوزها ّ
األول في النهائيات منذ
مونديال جنوب إفريقيا 2010
( 5هزائم مقابل تعادل).
ول ــم يـكــن ال ـطــريــق إل ــى قطر
ً
مـ ـف ــروش ــا بـ ــالـ ــورود بــالـنـسـبــة

ألستراليا التي وجــدت نفسها
خلف اليابان والمملكة العربية
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ف ـ ــي ال ـت ـص ـف ـي ــات
اآلسـ ـي ــوي ــة ،واض ـ ـطـ ــرت لـلـفــوز
على اإلم ــارات  1-2في الملحق
الـ ـ ـق ـ ــاري ،ث ــم ع ـل ــى ال ـب ـي ــرو فــي
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـحـ ــق الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي بـ ــركـ ــات
ً
الترجيح  4-5بعد التعادل سلبا
في الوقتين األصلي واإلضافي.
وت ـعــرض أس ـلــوب والخطط
الفنية للمدرب أرنولد لموجة

غياب بنزيما يعيد إحياء ثنائية مبابي  -جيرو
استفاقت فرنسا ،قبل ساعات معدودة
عـلــى ان ـطــاق مــونــديــال قـطــر  ،2022على
صدمة إصابة أفضل العب في العالم كريم
بنزيما وغيابه عن النهائيات ،ما سيعيد
إحياء الثنائية بين كيليان مبابي
وأوليفييه جيرو.
وفـ ــرضـ ــت إصـ ــابـ ــة أف ـض ــل
العــب فــي العالم لهذا العام
عـ ــودة ال ـش ــراكــة ال ـتــي ق ــادت
فــرنـســا قـبــل أرب ـع ــة أع ــوام
الـ ـ ــى ل ـق ـب ـه ــا الـ ـث ــان ــي،
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤازرة مـ ــن
أنطوان غريزمان.

ذكرى موسكو
و حـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى إن
ق ـ ـ ـ ــرر ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب

ديدييه ديشان الهجوم برباعي مع إضافة
عثمان ديمبيليه الى الثالثي ،فإن القوى
الـمــوجــودة بحكم ال ـضــرورة تعيد إحياء
ذكرى موسكو الجميلة.الوضع الفرنسي
ً
ً
لـيــس سـيـئــا حـتــى لــو خ ـســروا ه ــداف ــا من
ط ــراز بنزيمة ال ــذي حــرم مــن تعويض
ما فاته عام  2018وغيابه عن «الديوك»
بسبب قضية ابتزاز زميله السابق في
المنتخب ماتيو فالبوينا ،إذ إن الشاب
ً
مـبــابــي غــالـبــا مــا يـتــألــق فــي المواعيد
ال ـك ـبــرى ح ـيــن ي ـكــون ال ـن ـجــم الــرئـيـســي،
وجيرو في وضع معنوي أكثر من ممتاز،
ً
بعدما استعاد شبابه عن  36عاما مع
فريقه ميالن اإليطالي.
بـ ـع ــد م ـ ـ ـغـ ـ ــادرة ب ـن ــزي ـم ــا لـ ـل ــدوح ــة،
سيكون جيرو في التشكيلة األساسية،
وسيحصل على فرصة حقيقية ليصبح
أفـ ـض ــل ه ـ ـ ــداف فـ ــي تـ ــاريـ ــخ «الـ ـ ــديـ ـ ــوك»،

تـسـتـعــد أس ـتــرال ـيــا ال ـت ــي احـتــاجــت
ال ــى خ ــوض الملحق لـبـلــوغ نهائيات
مونديال قطر ،الفتتاح مشوارها في
البطولة بمواجهة قــو يــة ضــد فرنسا
حــامـلــة الـلـقــب ،مــن دون وج ــود نجوم
في صفوفها ،لكن فريقها يتمتع بروح
عالية بفضل مـبــادئ مدربها غراهام
أرنولد.
ً
وك ـ ـ ــان أرن ـ ــول ـ ــد قـ ــد ع ـم ــل م ـس ــاع ــدا
ل ـل ـم ــدرب ال ـه ــول ـن ــدي ال ـش ـه ـيــر غ ــوس
هيدينك ،عندما كــان األخـيــر مــدربــا لـ
«سوكيروز» في مونديال ألمانيا عام
.2006
وتـ ـش ــارك أس ـتــرال ـيــا الـمـصـنـفــة 36
عالميا للمرة السادسة في النهائيات،
و كــا نــت ا فـضــل نتيجة حققتها بلوغ
الدور ثمن النهائي عام .2006

شهرة معدومة
وال يحظى العبو استراليا بالشهرة
حتى من قبل الصحافيين المحليين،
وأبرز دليل على ذلك ما قاله آدم بيكوك،

ً
والتفوق على تيري هنري ( 51هدفا) الذي
يتقدم عليه بهدفين.
ً
وبالنسبة لمبابي ،الطريق بات مفتوحا
ليكون النجم األوحد والتخلص من عقدة
ت ـشــارك األضـ ــواء ال ـتــي تــازمــه فــي فريقه
بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان ج ـ ــرم ـ ــان ،فـ ــي ظـ ــل وجـ ــود
ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار واألرجـنـتـيـنــي ليونيل
ميسي.

عالقة متوترة
وثمة مديح متبادل بين مبابي وجيرو،
الـ ــذي ي ــؤك ــد ت ـصــالــح الــاع ـب ـيــن ب ـعــد عــام
ونـ ـص ــف مـ ــن سـ ـ ــوء ال ـت ـف ــاه ــم ال ـ ـ ــذي عـكــر
التحضيرات لنهائيات كأس أوروبا ،حين
ات ـهــم ج ـيــرو زمـيـلــه عـقــب ف ــوز ودي على
بلغاريا  - 3صفر بأنه ال يمرر له الكرات،
ما جعل العالقة بينهما متوترة.

فرنسا  xأستراليا

10:00م

جيرو

أستراليا بال نجوم ...لكن مع كثير من األفكار
ال ــذي يغطي أخـبــار المنتخب لموقع
كود سبورتس ،بقوله «هم (الالعبون)
ليسوا معروفين حتى في أستراليا!».
أما مدافع منتخب فرنسا ،إبراهيما
كوناتيه ،فيقول« :أنا ال أعرف أي العب
أسترالي صراحة».
اث ـنــان فـقــط يـلـعـبــان فــي الـبـطــوالت
الخمس الكبرى في أوروبا ،هما إيدين
هــروسـتـيـتــش الع ــب وس ــط «ف ـيــرونــا»
اإلي ـط ــال ــي ب ـعــد ف ـتــرة م ــع «أي ـن ـتــراخــت
فرانكفورت» األلماني ،والجناح أوير
مابيل مع قادش اإلسباني.
أما الموهبة الصاعدة غارانغ كوول
( 18عـ ــامـ ــا) ،فـسـيـنـضــم الـ ــى ص ـفــوف
نيوكاسل اإلنكليزي في يناير المقبل،
من دون أن يكون قد خاض أي مباراة
في دوري الدرجة األولى األسترالي.
ويعتمد المنتخب االسترالي على
آرون موي (سلتيك االسكتلندي) العب
خــط ال ــوس ــط ،لـكـنــه سيفتقد خــدمــات
مارتن بويل الذي اضطر الى االنسحاب
األحد بداعي اإلصابة.
ويلخص دينيس غينرو األسترالي

م ــن االنـ ـتـ ـق ــادات ،لـيـنـقــذ رأس ــه
من مقصلة اإلقالة بعدما فوت
التأهل المباشر لقطر.
وال تضم قائمة المشاركين
في قطر سوى قالئل المشاركين
في الدوريات الخمسة الكبرى
على غــرار أيدين هروستيتش
العـ ــب وسـ ــط ه ـي ــاس ف ـيــرونــا
اإليطالي ،والجناح أوير مابيل
(قادش االسباني).
ويـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق ع ـل ــى

آرون م ـ ـ ــوي ( سـ ـلـ ـتـ ـي ــك) ق ــا ئ ــد
خـ ــط ال ـ ــوس ـ ــط ،ول ـك ـن ــه اض ـطــر
لالستغناء عن خدمات مارتين
بويل ،القطعة األهم في الهجوم،
الصــابـتــه فــي ركـبـتــه ،وسيحل
مـ ــاركـ ــو ت ـي ـل ـيــو بـ ـ ــدال م ـن ــه فــي
التشكيلة.

العبو المنتخب األسترالي
الوحيد الذي يلعب في الدرجة األولى
الفرنسية ،حيث يلعب مع تولوز (لم
يتم استدعاؤه الى صفوف المنتخب)
حال المنتخب االسترالي بقوله «نعتمد
أكثر على اللعب الجماعي وليس على
األف ــراد ،خــافــا لما كــانــت عليه الحال
لدى بــروز الجيل الذهبي المؤلف من

مارك شفارتسر ومارك فيدوكا وهاري
كـيــويــل وت ـيــم كــايـهـيــل ،لـكـنـنــا نتمتع
بروح ذهنية عالية جدا».
وأض ـ ـ ــاف« :اس ـت ــرال ـي ــا ال تستطيع
االع ـت ـمــاد عـلــى الـمــوهـبــة الـفـنـيــة التي
يتمتع بها العـبــون مــن أمـثــال كيليان
م ـبــابــي أو ع ـث ـمــان ديـمـبـيـلـيــه ،لكنها

تعتمد على صالبة المجموعة ،على
ال ــرغ ــم م ــن ان الع ـب ـي ـهــا م ــوزع ــون في
مختلف أرجاء العالم».
وتــديــن أسـتــرالـيــا بــالـقــوة الذهنية
للمجموعة الــى الـمــدرب أرنــولــد الــذي
يعد «بمنزلة األب الــروحــي لالعبين،
وال ــذي يـحــاول اسـتـخــراج األفـضــل من
أفراد الفريق» ،وفق بيكوك.
ّ
ورأى بيكوك أن أرنولد تعلم كثيرا
م ــن الـعـمــل كـمـســاعــد م ــع هـيــديـنــك «ال
سيما من ناحية أهمية الجماعية في
ك ــأس ال ـع ــال ــم» ،وه ــي وص ـف ــة نــاجـحــة
اعتمدها الهولندي مع منتخب كوريا
الجنوبية عام  2002في كأس العالم،
عـنــدمــا نـجــح فــي قـيــادتـهــا ال ــى نصف
الـنـهــائــي فــي أفـضــل نتيجة لمنتخب
آسيوي على اإلطالق.
ينتظر المنتخب الفرنسي مواجهة
بــدنـيــة ضــد نـظـيــره األس ـت ــرالــي ،وقــال
كوناتيه في هذا الصدد «ثمة منتخبات
ك ـث ـي ــرة ت ـ ــدرك أن ـن ــا ن ـم ـلــك مـهــاجـمـيــن
سريعين ،وبالتالي سيتقوقعون في
الخطوط الخلفية».

تشكيلة «السيليساو» ال تزال غامضة
سيكون مدرب المنتخب
البرازيلي في حيرة من أمره،
حيث لم يحسم بعد َمن
سيشارك بمركز رأس الحربة
في هجوم «السيليساو»،
ُ
وكذلك تثار تساؤالت حول
مشاركة فينيسيوس جونيورز.

هناك العديد من التساؤالت التي
تدور في رأس تيتي ،مدرب المنتخب
ال ـب ــرازي ـل ــي األول ل ـك ــرة الـ ـق ــدم؛ م ــاذا
سـيـفـعــل م ــع الـظـهـيــريــن؟ َ
وم ــن ال ــذي
سـيــدفــع بــه فــي مــركــز رأس الـحــربــة؟
وإذا م ــا ك ــان سـيـضــع فـيـنـيـسـيــوس
جونيور أم ال؟
وال يـضـمــن م ـهــاجــم ريـ ــال مــدريــد
ً
الـ ـمـ ـش ــارك ــة أسـ ــاس ـ ـيـ ــا مـ ــع مـنـتـخــب
«السيليساو» ،وسيتم تحديد دوره
ً
فــي المنتخب اعـتـمــادا على تشكيلة
الفريق التي سيعتمدها المدرب أمام
صربيا.
وتشير الخطة إلى أن تيتي ،الذي
يـنـتـظــر أن ي ـل ـعــب ب ـطــري ـقــة دفــاع ـيــة
الخميس الـقــادم ،سيستهل مشواره
ب ـمــونــديــال ق ـطــر  2022ب ـخــط وســط
يتضمن لوكاس باكيتا ،مثلما فعل
أمام تونس ( )1-5وكوريا الجنوبية
( ،)5-1ف ــي آ خ ــر ود ي ـت ـيــن للمنتخب
الكناري قبل المونديال.
وسيعني هذا أن يترك فينيسيوس
خـ ـ ــارج ال ـت ـش ـك ـيــل ال ــرئ ـي ـس ــي ،حـيــث
سـ ـيـ ـلـ ـع ــب بـ ــاك ـ ـي ـ ـتـ ــا كـ ـ ــاعـ ـ ــب ط ـ ــرف
أيـ ـس ــر ،م ــع ن ـي ـمــار ف ــي م ــرك ــز صــانــع
األل ـعــاب ،ورافـيـنـيــا بــالــرواق األيـمــن،
وريتشارليسون وغابرييل جيسوس
بمركز الهجوم .وفي الخلف سيلعب

بالمحور المزدوج ،والــذي سيشغله
بالتأكيد كاسيميرو ،إلى جانب أيمن
فريد أو فابينيو.

مستوى مختلف مع المنتخب
ُ
وال تـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــأ ل ـ ـ ــة جـ ـ ـل ـ ــوس
ً
ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس بـ ــديـ ــا مـ ــع مـنـتـخــب
ال ـب ــرازي ــل م ـف ــاج ــأة ،ح ـيــث إن العــب
ريال مدريد ،ورغم تألقه في الموسم
السابق على مستوى األنــديــة ،لكن
أداء ه وما يقدمه مع البرازيل ليس
بنفس المستوى.
ً
وب ـي ـن ـمــا ي ـس ـجــل «ف ـي ـن ــي» ه ــدف ــا
ف ــي ك ــل م ـبــارات ـيــن بــال ـم ـتــوســط مع
ً
ً
«الملكي» ،فإنه سجل هدفا واحدا في
 16مشاركة مع البرازيل.
ومـ ـ ـن ـ ــذ م ـ ـشـ ــارك ـ ـتـ ــه األولـ ـ ـ ـ ـ ــى مــع
«ال ـس ـي ـل ـي ـســاو» ف ــي نــوفـمـبــر ،2019
خــاض فينيسيوس م ـبــاراة واحــدة
كاملة أمــام األرجنتين فــي نوفمبر
ً
 ،2021ولعب أساسيا فقط في سبع
مباريات.
ويرى تيتي أن باكيتا ( 35مباراة
ً
دولية) بإمكانه منح البرازيل مزيدا
م ــن الـ ـت ــوازن ف ــي خ ــط ال ــوس ــط ،لما
يتمتع به من خبرة دولية.
ً
ورغ ــم أن فـيـنــي ( 22ع ــام ــا) يبرز

كارفاخال يصاب بنزلة برد
َّ
تسبب اختالف درجات الحرارة الذي يمر
به الالعبون الـ  26اإلسبان في مونديال قطر
 ،2022والذين يتدربون في درجة  30مئوية،
ثــم يـتـعــر ضــون لتغير فــي در ج ــات ا لـحــرارة
بـسـبــب أج ـهــزة تـكـيـيــف ال ـه ــواء ،فــي إصــابــة
أل ـبــارو مــوراتــا بـنــزلــة بــرد،
ق ـبــل أن ي ـل ـحــق ب ــه ز مـيـلــه
دان ـ ــي ك ــارف ــاخ ــال ،أم ــس،
والـ ـ ــذي غـ ــاب ع ــن الـ ـم ــران
الصباحي.
وح ـ ـمـ ــل الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ــرابـ ــع
م ــن م ـع ـس ـكــر «ال رو خـ ــا»
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوح ـ ـ ـ ــة أنـ ـ ـب ـ ــاء
غ ـيــر س ـع ـيــدة لـلـمــدرب
لويس إنريكي ،بغياب
كــارفــاخــال عــن ال ـمــران
الـجـمــاعــي ،وتــأكــد عــدم
ت ـعــافــي أوج ــو جـيــامــون
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـمـ ـن ــاس ــب
للحاق بالمباراة األولى
أمام كوستاريكا.
ك ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ــورا تـ ـ ـ ــا أول
مــن أص ـيــب بـنــزلــة بــرد
األحد ،والتي حالت دون

إت ـم ــام ــه الـ ـم ــران م ــع زم ــائ ــه ع ـقــب ش ـعــوره
بــاإلعـيــاء ال ـعــام .وتـكــرر األم ــر صـبــاح أمــس
مع كارفاخال ،الذي لم يستطع النزول إلى
أرضية ملعب التدريب مع باقي الالعبين،
َّ
وف ــض ــل ال ـح ـص ــول ع ـلــى ق ـســط م ــن ال ــراح ــة
بغرفته قبل حضور حدث ترويجي.
ويستعد إنريكي لمواجهة كوستاريكا
ً
ب ـ  24ال عـبــا  ،فيما أ كــدت مـصــادر باالتحاد
اإلسباني أن مشاركة موراتا وكارفاخال في
لقاء األربعاء ليست مستبعدة ،لكن
ال ـم ــدرب س ـي ـقــرر م ـســألــة الــدفــع
بهما من عدمه.
(إفي)

كارفاخال

العبو البرازيل خالل التدريبات
أكثر بالمباريات المهمة ،وخاصة
في دوري أبطال أوروبا ،الذي ساهم
في تتويج فريقه بلقبه األخير أمام

رونالدو :أود أن أقول لميسي «كش ملك»
أكد النجم البرتغالي كريستيانو رنالدو أنه يود أن
يكون «الالعب الذي يقول لميسي كش ملك» ،على هامش
مونديال  2022في قطر ،الذي يبحث فيه الغريمان األزليان
عن لقب عالمي أول مع بلديهما ،مؤكدا في سياق آخر أن
نزاعه مع ناديه مانشستر يونايتد لن يؤثر على حظوظ
البرتغال في العرس الكروي.
وقال رونالدو ،في مؤتمر صحافي من المركز التدريبي
للبرتغال« ،ليس لــدي أدن ــى شــك فــي أن هــذه المقابلة،
ومقابالت أخرى مع العبين آخرين ،يمكن أن تهز الالعب
أحيانا لكنها لن تهز الفريق».
وأضاف الالعب ،البالغ  37عاما ،أنه شعر «باالستفزاز»
لرد الفعل هذا من قبل تن هاغ ،وأكد االثنين أنه لم يكن
نادما على إجرائها ،متابعا« :ال أقلق بشأن ما يعتقده
ّ
أتحدث عندما يحلو لــي .كل فــرد في الفريق
اآلخ ــرون،
يعرف من أنا وما أؤمن به».
وشدد على أن مقطع الفيديو ،الذي تم تداوله مؤخرا
عن مصافحة باردة بينه وبين زميله في يونايتد برونو
فــرنــانــديــش ،إل ــى جــانــب مشاهد لــه وه ــو يـمــازح العب
مانشستر سيتي جــواو كانسيلو ،كان مبالغا فيه من
قبل وسائل اإلعالم.
وأكد رونالدو ،الذي خاض بداياته مع المنتخب األول
عــام « ،2003الـجــو الـعــام ممتاز ،إنــه مضاد للرصاص.

ال ـثــان ـيــة م ــن الـمـجـمــوعــة ال ـخــام ـســة من
مونديال قطر  ،2022وهما المرشحان
األوفر حظا للتأهل عن هذه المجموعة
عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ك ـ ــل م ـ ــن ك ــوس ـت ــاري ـك ــا
واليابان األضعف نظريا على الورق.
ويـ ـسـ ـتـ ـه ــل األلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان م ـس ـي ــرت ـه ــم
األرب ـع ــاء المقبل بـمــواجـهــة الـيــابــان
في الجولة األولــى والتي تشهد لقاء
إسبانيا مــع كوستاريكا ،ويتواجه
الـمــانـشــافــت مــع ال روخ ــا األح ــد 27
ال ـ ـجـ ــاري ب ـي ـن ـمــا ي ـل ـت ـقــي الـمـنـتـخــب
الياباني نظيره الكوستاريكي في
نفس اليوم.
ويسدل الستار على منافسات تلك
المجموعة بــالـجــولــة الـثــالـثــة مطلع
ديسمبر المقبل بمباراتي كوستاريكا
ضد ألمانيا ،واليابان وإسبانيا.
(إفي)

ال ــاع ــب ال ـتــالــي الـ ــذي يــأتــي إل ــى ه ـنــا ،لـيــس عليكم أن
تسألوه عن ذلك ،ال تتحدثوا عني ،ليس عليكم التحدث
عــن كريستيانو رون ــال ــدو ...ســاعــدوهــم واســألــوهــم عن
كأس العالم».
وبعد أن غاب عن ودية نيجيريا (فوز  - 4صفر) اللتهاب
في المعدة األسبوع الماضي ،قال رونالدو« :أشعر أنني
بحالة جيدة ،لقد استعدت الفورمة ،وقد خضنا تدريبات
جـيــدة ،والـفــريــق وأن ــا على اسـتـعــداد لبدء كــأس العالم
بأفضل طريقة ممكنة».
وظهر مؤخرا في إعالن رائع لـ «لوي فويتون» جنبا إلى
جنب مع منافسه االزلي ليونيل ميسي ،حيث تم تصوير
الثنائي وهما يلعبان الشطرنج ،وقال مبتسما« :أود أن
أكون الالعب الذي يقول لميسي كش ملك .حدث ذلك في
لعبة الشطرنج وفي كرة القدم سيكون مذهال».
وأردف رونالدو ،وهو أفضل هداف على اإلطالق لكرة
القدم الدولية برصيد  117هدفا في  191مباراة« ،حتى لو
فزت بكأس العالم ،فإن هذا الجدل سيستمر .بعض الناس
يحبونني أكثر ،والبعض اآلخر يحبونني بدرجة أقل ،كما
هو الحال في الحياة ،البعض يحب الشقراوات والبعض
اآلخر السمراوات .وستكون كأس العالم دائما مناسبة
لذلك .لكن إذا قلتم لي إنني لن أفوز بأي بطوالت أخرى
في مسيرتي فسأظل سعيدا ،بالنظر إلى كل ما حققته».

«فيفا» يعلن بيع  2.95مليون تذكرة

موسياال :مقارنتي بميسي شرف لي
اعـتـبــر الع ــب الــوســط األل ـمــانــي الـشــاب
جـ ـم ــال م ــوسـ ـي ــاال أن م ـق ــارن ـت ــه بــال ـن ـجــم
األرجنتيني ليونيل ميسي « ش ــرف» له،
خالل مؤتمر صحفي من معسكر منتخب
ألمانيا.
وقال موسياال «من الشرف لي مقارنتي
بميسي .لكنني في بداية مسيرتي بينما
يلعب هــو ضـمــن النخبة ط ــوال حـيــاتــه»،
أث ـ ـنـ ــاء الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ال ـص ـح ـف ــي ال ـ ـ ــذي عـقــد
بمنطقة الشمال على بعد  120كلم شمالي
العاصمة القطرية الدوحة حيث يعسكر
المانشافت.
وأضاف موسياال «إنها مقارنة صعبة
في الحقيقة .أشكركم عليها ،لكنني جمال،
أركز على العمل الذي أقوم به ،وأن أحسن
من نفسي».
وي ـ ـ ـتـ ـ ــواجـ ـ ــه الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــان األل ـ ـمـ ــانـ ــي
واإلسـ ـب ــان ــي األح ـ ــد ال ـم ـق ـبــل ف ــي ال ـجــولــة

ليفربول بفضل الهدف الذي سجله،
ً
فإن باكيتا ( 25عاما) على النقيض،
لـ ــم يـ ـت ــوج ب ـ ــأي لـ ـق ــب ،ال مـ ــع ل ـيــون

الفرنسي ،وال وست هام يونايتد .أما
بخصوص كوبا أميركا  ،2019التي
توجت البرازيل بلقبها ،فلم يشارك

في أي دقيقة خالل الدورين نصف
النهائي والنهائي.
(إفي)

موسياال

أع ـلــن االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة
الـقــدم (فـيـفــا) أمــس األول األحــد
أن ــه تــم بـيــع مــا يـقــرب مــن ثالثة
ماليين تــذكــرة لنهائيات كأس
ال ـع ــال ــم ب ـق ـطــر ،ف ــي وق ــت كشف
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــه ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــري ج ــان ــي
إنفانتينو أن البطولة ساعدت
فــي زي ــادة اإلي ـ ــرادات عـلــى مــدى
الـسـنــوات األرب ــع الـمــاضـيــة إلــى
مستوى قياسي بلغ  7.5مليارات
دوالر.
وصرح متحدث باسم «فيفا»
بأنه تم بيع  2.95مليون تذكرة
حتى يوم االفتتاح.
وشهدت بداية كأس العالم
زيادة في االهتمام بالمباريات
ال ــ 64على مــدار  29يوما ،على
الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ــدع ــاي ــة ال ـس ـل ـب ـيــة
ال ـم ـح ـي ـط ــة ب ــاسـ ـتـ ـض ــاف ــة ق ـطــر
للعرس العالمي.

وت ـ ــراكـ ـ ـم ـ ــت طـ ــواب ـ ـيـ ــر شـ ـ ــراء
الـتــذاكــر خــارج مــركــز بيعها في
الــدوحــة ،وأبلغ المشجعون عن
فترات انتظار طويلة للوصول
إلى منصة التذاكر الرسمية عبر
اإلنترنت.
وتجاوزت قطر حصة التذاكر

الـمـبـيـعــة ف ــي مــونــديــال روسـيــا
 ،2018عندما بيع ما يزيد قليال
على  2.4مليون تذكرة.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
«فـ ـيـ ـف ــا» أن قـ ـط ــر والـ ـسـ ـع ــودي ــة
والــواليــات المتحدة والمكسيك
وب ـ ـ ــريـ ـ ـ ـط ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

واألرج ـن ـت ـي ــن وف ــرن ـس ــا والـهـنــد
والبرازيل كانت األسواق األولى.
وق ــال إنفانتينو ،فــي مؤتمر
ص ـح ــاف ــي ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،إن
إيـ ــرادات االت ـحــاد الــدولــي ألربــع
سنوات تقدر بنحو  7.5مليارات
دوالر بحلول نهاية العام.
وتعتبر مسابقة كأس العالم
مصدر الدخل الرئيسي للهيئة
العالمية ،واإليرادات تزيد بأكثر
من مليار دوالر عما كان متوقعا
قبل أربع سنوات.
وصرح إنفانتينو ،في مؤتمر
ض ـ ــم  211ج ـم ـع ـي ــة م ـن ـضــو يــة
تـحــت ل ــواء «ف ـي ـفــا» ،ب ــأن نفقات
األخير ستتراوح بين  6.34و6.5
مليارات دوالر ،ووعــد باإلنفاق
على «تطوير كرة القدم» من 1.75
إلى  2.25مليار.

بيدري :من الصعب تقليد إنييستا وأتمنى مواجهة األرجنتين

بيدري وحارس المرمى سيمون خالل التدريبات

تكثر المقارنات بينهما ،لكن موهبة أندريس
إنييستا ،بطل مــونــديــال جـنــوب إفريقيا ،2010
والـ ـ ــذي م ـنــح ه ــدف ــه ال ـت ــاري ـخ ــي إس ـبــان ـيــا لقبها
ً
العالمي الوحيد ،كانت تلفت دائما أنظار بيدري
ً
ً
غــونــزالـيــس منذ كــان طـفــا ،حيث رأى فيه مثال
أع ـلــى ،ح ــاول تقليد مــراوغــاتــه ولـمـســاتــه للكرة،
لكن «إنييستا فريد من نوعه» كما يعترف العب
برشلونة الصاعد.
ً
وبات بيدري ( 19عاما) أبرز الوجوه الصاعدة
في منتخب إسبانيا ،التي منحها المدير الفني
لويس إنريكي الثقة لخوض المونديال.
ومع انطالق كأس العالم  2022في قطر أجرت
«إفي» مقابلة مع بيدري من الدوحة ،كالتالي:
• في بداياتك كنت تسجل الكثير من األهداف،
ألنك كنت تلعب كمهاجم صريح ،هل األمور َّ
تغيرت
اآلن وتحتاج إلى تحسن؟
 نعم ،إنها من األمــور الواضحة التي تحتاجإلى تحسين .أعلم أنه يجب َّ
علي تحسين قدراتي
ً
البدنية والوصول سريعا إلى المرمى.
• هــل بـيــدري مــن الالعبين الــذيــن يستمتعون
بصنع األهداف أكثر من التسجيل؟
 الحقيقة نعم .يكون َّلدي فرصة للتسديد عدة

ً
ً
مرات على المرمى ،لكن أحيانا أرى زميال آخر في
وضع أفضل مني ،فأمرر له الكرة.
ً
ً
• كيف تــرى االنـتـقــال مــن كونك العـبــا صــاعــدا إلى
ً
ً
اللعب أساسيا ببرشلونة في ُعمر  17عاما فقط؟
ً
 فــي الـبــدايــة كــان األمــر صعبا ،ألنــك قمت بتغييرالـمـكــان ال ــذي تعيش فـيــه وال ــزم ــاء .فــي الـبــدايــة كنت
ً
أشعر بالخجل ،لكنني تمكنت من التأقلم سريعا مع
بقية العبي الفريق.
• ماذا تعلمت مع ميسي؟
 كان أفضل العب رأيته في حياتي ،وكان التواجدً
بجانبه امتيازا .أشكره على كل ما َّقدمه لي .لقد عاملني
بشكل جيد منذ اللحظة األول ــى ،وخاصة على أرض
الملعب .يسهل عليك اللعب بجانبه.
• ما النصيحة التي احتفظت بها من ميسي؟
 قـبــل كــل ش ــيء ،ق ـ َّـدم لـنــا الـنـصـيـحــة ،حـتــى نـكــونهادئين ،كي نلعب بأفضل شكل ممكن .عندما يخبرك
شخص مثل ليو بذلك ،فإن األمر يستحق ثالثة أضعاف
ما يخبرك به شخص آخر.
• الكثير يقارنونك بأندريس إنييستا في أسلوبه
وتحركاته بالكرة وتمريراته؟
 لطالما شــاهــدت مقاطع فيديو لــه .عندما رأيتهً
يفعل شيئا حاولت أن أفعله ولم أنجح ،ألن أندريس

فريد من نوعه .أحتفظ بالرسائل التي كتبها لي عندما
ً
أصبت .أخبرني بأن أحتفظ بهدوئي للتعافي سريعا.
• إسبانيا تخوض المونديال بثالث أصغر فريق
في البطولة ،هل هي نقطة لمصلحة الفريق العتماده
على الشباب ،أم ضده ،لعدم وجود الخبرة؟
 نحن فريق شــاب ،لكن جميعنا يلعب الكثير منالمباريات مع فرق الدرجة األولى وتحت ضغط ،عندما
ً
تراهم يلعبون ،ال يكون عامل السن ملحوظا للغاية.
• ُيقال إن إسبانيا بقيادة لويس إنريكي ترفع شعار
«المنتخب فوق أي العب» ،ما هو شعورك؟
 أعتقد أن لويس هو المسؤول إلــى حد كبير عنتحقيقنا لـهــذه النتائج ولـلــوصــول إلــى كــأس العالم
بشكل جيد .إنه يؤدي دوره بشكل مذهل.
• ما المنتخب الذي تود مواجهته؟ ومن المفضل
لديك؟
 أتمنى مواجهة األرجنتين في النهائي ،ستكونُ
ً
ً
مواجهة ميسي أمرا ممتعا وذكرى ال تنسى.
• هل تحلم إسبانيا بشيء كبير في قطر 2022؟
 هذا ما ينقله لنا المدرب .نريد أن نكون من بيناألفضل .بالطبع هناك مرشحون آخــرون ،لكن علينا
العمل بهدوء ،وأعتقد أننا سننجح في ذلك.
(إفي)
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رياضة

زوله :بايرن ال يمنح الالعب أفضلية لـ «المانشافت»
قــال مدافع منتخب ألمانيا األول لكرة
القدم ،نيكالس زولــه ،الــذي تستعد بالده
لمواجهة اليابان غدا األربعاء في مستهل
م ـشــوارهــا ب ـمــونــديــال قـطــر  ،2022إن ــه ال
يعتقد أن هناك أفضلية من أجل اللعب مع
المنتخب بسبب اللعب في بايرن ميونيخ،
ال ــذي ارت ــدى قميصه خمسة مــواســم قبل
االنتقال الصيف الماضي إلــى بوروسيا
دورتموند.
وأك ــد زول ــه« :ليست لــدي مشكلة للعب

كظهير أيمن أو كقلب دفــاع ،األهــم هو أن
تحظى بـشــرف الـلـعــب ،فــي أي مــركــز ،هذا
القرار سيتخذه (المدرب) هانسي (فليك)»،
الذي توج معه في عام  2020بالسداسية
التاريخية.
وأضـ ـ ــاف« :أق ـ ــوم دائ ـم ــا ب ــإع ــداد نفسي
عـلــى نـفــس الـنـحــو ،بـغــض الـنـظــر عـمــا إذا
كنت ألعب أم ال .أعتقد أنه في المباريات
األخيرة في دورتموند ،أظهرت أن اللعب
كظهير يمكن أن يكون بديال .أعتقد أنني

أفضل كقلب دفــاع ،لكن إذا وضعوني في
مركز الظهير األيمن ،فسأفعل ذلك بسرور
كبير .الشخص الذي يقرر في النهاية هو
هانسي».

نعرف بعضنا
وأوضح الالعب صاحب الـ 27عاما خالل
المؤتمر الصحافي الذي عقده في مدينة
الشمال التي تبغد  120كلم عــن الــدوحــة:

موراتا :مستعد وحالتي البدنية رائعة
أكد ألفارو موراتا أنه تجاوز
المشكالت التي كان يعانيها في
الفخذ حين انضم إلى معسكر
المنتخب اإلسباني لكرة القدم،
وك ــذل ــك ال ـب ــرد الـ ــذي اص ـيــب به
أمـ ــس األول ف ــي جــام ـعــة قـطــر،
مــوض ـحــا أن ــه ف ــي حــالــة بــدنـيــة
ج ـي ــدة ومـسـتـعــد الن ـطــاقــة «ال
روخـ ـ ـ ــا» فـ ــي الـ ـم ــون ــدي ــال أمـ ــام
كوستاريكا.
وف ـ ــي ح ـ ــدث دعـ ــائـ ــي خ ــاص
باالتحاد اإلسباني لكرة القدم،
قال العب أتلتيكو مدريد« :إنني
فـ ــي ح ــال ــة ب ــدن ـي ــة رائ ـ ـعـ ــة .لـقــد
ت ــم اس ـت ـبــدالــي ف ــي آخ ــر م ـبــاراة
بالليغا أمام مايوركا .وبعدها
ل ــم ن ـل ـعــب سـ ــوى وديـ ـ ــة كـ ــان ال

داعي للمخاطرة بها».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف «ل ـ ـقـ ــد عـ ـمـ ـل ــت مــع
ال ـ ـم ـ ـعـ ــديـ ــن الـ ـب ــدنـ ـيـ ـي ــن ومـ ـن ــذ

وص ــول ــي ه ـن ــا وأنـ ـ ــا ف ــي حــالــة
رائ ـع ــة .أش ـعــر أن ـنــي ف ــي أفـضــل
حال».

فيستل واثق بقدرة بلجيكا
على تكرار نجاح 2018
أكـ ــد أك ـس ـي ــل ف ـي ـس ـتــل ،العـ ــب وس ــط
م ـن ـت ـخــب ب ـل ـج ـي ـكــا ،أن ف ــري ـق ــه يـسـعــى
لتكرار النجاح الذي حققه في النسخة
الماضية من كــأس العالم لكرة القدم،
وال ـتــي أقـيـمــت فــي روس ـيــا قـبــل أربـعــة
أعــوام ،في الوقت الــذي أصبح فيه من
المرجح أن تكون النسخة الحالية في
قطر هي األخيرة لما يوصف بالجيل
الذهبي للكرة البلجيكية.
وضـ ـ ــم ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي فــي
السنوات األخيرة نجوما مثل الحارس
تيبو كورتوا ،والمدافع توبي ألديرفيلد،
وف ـي ـس ـتــل وك ـي ـفــن دي ب ــروي ــن وإيـ ــدن
ه ـ ــازارد وروم ـي ـلــو لــوكــاكــو ،لتتحسن
حـظــوظــه بـشـكــل واض ــح فــي الـسـنــوات
األخيرة.
ووصل المنتخب البلجيكي إلى دور
الثمانية في نسخة  2014التي أقيمت
في البرازيل ،وأنهى البطولة في المركز
الثالث في نسخة روسيا .2018

وق ــال الــاعــب الـبــالــغ مــن الـعـمــر 33
ع ــام ــا« :ل ــدي ـن ــا خـ ـب ــرة أكـ ـث ــر م ـم ــا كـنــا
عليه فــي عــام  ،2018اآلن الــوقــت فقط
سيخبرنا كم أصبحنا أقوى أو أضعف
من النسخة الماضية».
وأضاف« :صحيح أننا في  2018كنا
في وضع أفضل وحققنا نتائج رائعة
على المستويين الـفــردي والجماعي،
كنا في القمة ،وهذا ما نريد أن نفعله
هنا أيضا ،كما قلت من قبل إنها بطولة
كأس عالم مختلفة عن سابقاتها».
وتابع فيستل« :الميزة الصغيرة هي
أن معظمنا يعرف بعضهم بعضا منذ
عشرة أع ــوام ،واآلخــريــن أقــل نوعا ما،
لكننا كنا معا منذ وقت طويل».
وأوضـ ــح« :حينما ال يكون
لديك وقت حقيقي للتحضير
لكأس العالم ،أعتقد أن تلك
ن ـق ـطــة ال ي ـم ـكــن ال ـت ـغــاضــي
(د ب أ)
عنها».

تاتا مارتينو:
االنتقادات
تمنحنا القوة
أكد مدرب المكسيك ،تاتا مارتينو ،أن االنتقادات
المواجهة لفريقه تمنحه القوة ،قبل مواجهة بولندا
في الجولة األولــى من دور المجموعات بمونديال
قطر .2022
وقال« :ما نسعى إليه هو أن تكون كل الدولة على
نسق واحد ولديها هدف واحد .لم نستطع فعل ذلك
حتى اآلن ،ولذلك نسعى إلى أن نصبح أقوياء فيما
نستطيع التعامل معه .هذا المنتخب قوي بما يأتي
من الداخل».
ولــذلــك ،أكــد أنــه حــاول عــزل الفريق بأقصى قدر
ممكن ّ
عما يحدث في الخارج.
وقال« :بقدر ما نركز على منافسنا القادم ،يبدو
أنه من الصحي إبعاد الالعبين عن كل هذا».

ودافع عن الفريق قائال« :من الصيف وحتى اآلن،
بدأ الفريق في لعب مباريات جيدة ،رغم أن النتائج
لم تحالفنا».
وأشار إلى أنه ال يرغب في التركيز فقط على العب
برشلونة ،روبرت ليفاندوفسكي ،قبل مباراة بولندا.
وقال« :حين يلعب أحد المونديال ،لطالما يواجه
العبين حاسمين .مــن الصعب ادع ــاء أنــه ال يوجد
العبون بارزون للغاية في الفريق المنافس .مرحلته
في برشلونة ممتازة».
وأبدى مارتينو سعادته بمواطنه غوستافور
الفارو ،الذي نجح في قيادة اإلكوادور للفوز على
		
قطر بهدفين في المباراة االفتتاحية.
(إفي)

«ي ـع ــرف بـعـضـنــا بـعـضــا ج ـيــدا ه ـن ــا» ،ردا
على الصعوبة التي قد تواجهها ألمانيا
ف ــي ال ـت ـفــاهــم ب ـيــن الــاع ـب ـيــن خ ــاص ــة في
الخط الخلفي ،حيث ينتظر أن يدفع فليك
بأربعة مدافعين مــن أربـعــة فــرق مختلفة
أمــام الـحــارس مانويل نــويــر فــي المباراة
التي سيخوضها بطل كــأس العالم أربــع
مـ ــرات غ ــدا األربـ ـع ــاء ض ــد ال ـي ــاب ــان ضمن
الـمـجـمــوعــة ال ـخــام ـســة ال ـتــي ت ـضــم أيـضــا
إسبانيا وكوستاريكا.

وتابع «األمر أصعب في المنتخب ألننا
نلتقي عدة أيام فقط كل شهرين أو ثالثة،
لـكــن ،األم ــر األســاســي أن نبقى فــي أفضل
حال يوم األربعاء ،وهذه هي رغبتنا».
وشدد زوله الذي خاض  42مباراة دولية
مع «المانشافت» على أنه «ال اعتقد أن هناك
أفضلية بسبب اللعب لبايرن ،ال أرى األمر
هكذا» ،في إشارة العتماد المدرب المحتمل
عـلــى العـبــي بــايــرن ال ــذي ك ــان يــدربــه قبل
توليه مسؤولية المنتخب األلماني قبل

عام ونصف خلفا ليواخيم لوف.
وأكــد «نحن أمة كرة قدم رائعة ،وهناك
الكثير ممن يرغبون في التواجد هنا .لهذا
السبب ،يمكن أن يـصــاب أولـئــك الــذيــن لم
يحضروا إلى هنا بخيبة أمل .لكن العبي
بــايــرن يـظـهــرون جــودتـهــم الــرائـعــة فــي كل
مباراة ،وأنهم يستحقون أن يكونوا هنا».
(إفي)

فورالن معجب بمنتخب إسبانيا
أكد نجم منتخب أوروغــواي السابق،
دييغو فورالن ،أن إسبانيا «فريق شاب
ً
ي ـل ـعــب ك ـ ــرة الـ ـق ــدم ب ـش ـكــل ج ـي ــد جـ ـ ــدا»،
ووضـ ـ ـع ـ ــه ضـ ـم ــن الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن ل ـل ـف ــوز
بمونديال قطر .2022
ويعمل فورالن ،الذي كان هداف كأس
ّ
العالم في جنوب إفريقيا  ،2010كمعلق
خ ــال مــونــديــال ق ـطــر ،وك ــان فــي اسـتــاد
خليفة الدولي أمس ،حيث أقيمت مباراة
إنكلترا وإيران ضمن المجموعة الثانية.
وت ـح ــدث ف ـ ــورالن لـ ـ «إف ـ ــي» ع ــن فــرص
بالده في المجموعة الثامنة التي تضم
أيضا البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.
وقال «أراهــا (أوروغــواي) بشكل جيد.

لدينا مجموعة متوازنة ،على الرغم من
أننا ننافس دائما أيا كانت المجموعة.
المباراة األولى هي المفتاح».
نهائيات
في
وأشار فورالن ،الذي لعب
ً
كأس العالم  2002و 2010و ،2014أيضا،
إلــى نجم الفريق لــويــس ســواريــز ،الــذي
قد يخوض آخر بطولة دولية كبيرة له.
وق ـ ـ ــال« :الـ ــدافـ ــع ي ـك ـفــي ف ـق ــط الرتـ ـ ــداء
ـواي؛ لـيــس ألن ــه سيكون
قميص أوروغ ـ ـ
ّ
آخر مونديال له ،لكنه يملك دائما الدافع
والحماس».
وإضافة إلى ذلك ،أشاد فورالن ،الذي
ل ـعــب  7م ــواس ــم ف ــي الـ ـ ــدوري اإلس ـبــانــي
(مــع أتلتيكو مدريد وفياريال) ويعرف

ال ـ ـم ـ ـن ـ ــاف ـ ـس ـ ــة ج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ًـدا،
بـ ــإس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا بـ ـقـ ـي ــادة
ل ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــس إن ـ ـ ــريـ ـ ـ ـك ـ ـ ــي،
والتي وضعها ضمن
مجموعة المرشحين.
وق ـ ـ ــال« :إن ـ ــه ف ــري ــق شـ ــاب ي ـل ـعــب ك ــرة
ال ـقــدم بشكل جـيــد لـلـغــايــة .هـنــاك أيضا
األرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن وال ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل وأوروغ ـ ـ ـ ـ ــواي
وكرواتيا وألمانيا .جميعهم فرق جيدة
للغاية ،ويمكن أن يكون لها فرصة للفوز
بكأس العالم».

 7منتخبات تتراجع عن «شارة» دعم المثليين
أعلنت سبعة منتخبات أوروبية مشاركة
ف ــي مــونــديــال قـطــر  2022أن ـهــا عــدلــت عن
قرارها بارتداء قادتها شارة دعم المثليين
خالل المباريات لتجنب العقوبات ،معربة
عــن «خيبة أم ــل» مــن االت ـحــاد الــدولــي لكرة
القدم (فيفا).
وأصـ ـ ـ ــدرت م ـن ـت ـخ ـبــات إن ـك ـل ـت ــرا ،وي ـل ــز،
ب ـل ـج ـي ـك ــا ،ال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــارك ،هـ ــول ـ ـنـ ــدا ،أل ـمــان ـيــا
وسويسرا ،في بيان مشترك أمس االثنين،
ً ً
إن «فيفا كان واضحا جدا في أنه سيفرض
عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا شارات

فرديناند
يثني على
قدرات
بيلينغهام
كريشوفياك :األرجنتين
األقرب للتأهل
اعـ ـت ــرف العـ ــب ال ــوس ــط ال ـب ــول ـن ــدي غــري ـغــور
كــريـشــوفـيــاك ب ــأن الـمـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي هو
األوفــر حظا للتأهل عن المجموعة «والتتويج
باللقب أيضا» ،لكن ذلك لم يمنعه وزمــاء ه من
العمل بقوة من أجل «تحقيق نتيجة جيدة» أمام
األلبيسيليستي غدا الثالثاء ،في أولى جوالت
المجموعة الثالثة بمونديال قطر .2022
وأ ك ــد كريشوفياك أن بعثة منتخب بولندا
تــركــز فــي الــوقــت الـحــالــي على الـلـقــاء األول في
المجموعة ال ــذي يجمع الفريق األوروب ــي غدا
ا لـثــا ثــاء بمنتخب المكسيك « ك ــي نـبــدأ بشكل
جيد».
وأضـ ــاف ال ــاع ــب« :األرج ـن ـت ـيــن بــالـطـبــع هي
األق ــرب للتأهل ،ليس فقط عــن مجموعتنا ،بل
ولرفع الكأس ،لكننا نعتقد أن بوسعنا تحقيق
نتيجة إيجابية أمامهم ،ورغم ذلك نفكر أوال في
المكسيك كي نبدأ بصورة جيدة».
وأوق ـع ــت قــرعــة ال ـمــونــديــال منتخب بــولـنــدا
فــي الـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة إل ــى ج ــوار األرجـنـتـيــن
والسعودية والمكسيك.
(إفي)

(داعمة للمثليين) في الملعب».
وأضافت« :ال يمكننا وضع العبينا في
موقف يمكنهم من خالله مواجهة عقوبات
رياضية ،لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة
ارتداء» الشارات في مباريات كأس العالم.
ً
وكــان مرتقبا أن يرتدي قائد المنتخب
اإلنكليزي ه ــاري كين ش ــارة عليها شعار
«حب واحد» لدعم المثليين ،في إطار رسالة
إلى الدولة المضيفة التي طالتها انتقادات
ع ــدة ح ـيــال سـجـلـهــا ال ـح ـقــوقــي ع ـلــى مــدى
األعوام الماضية ،لكن االتحاد الدولي للعبة

أشــاد أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب
اإلنكليزي ريو فرديناند بالالعب جود بيلينغهام
بعد الفوز على إيــران بستة أهــداف مقابل اثنين،
أمــس ،في مستهل مشوار الفريقين في مونديال
قطر .2022
وسـجــل بيلينغهام العــب بــروسـيــا دورتـمــونــد
ه ــدف ــا أم ـ ــام إي ـ ـ ــران ،وهـ ــو أول هـ ــدف ل ــه بقميص
«األسود الثالثة».
وقال فرديناند في تصريحات لـ «بي بي سي»،
إن « ثـقــة بيلينغهام و سـلــو كــه كــا نــا عظيمين في
المقابالت التي سبقت البطولة ،وأثبت األمــر في

لوح بفرض عقوبات صارمة على الالعبين
في حال خرقت لوائحه.
وق ــال ــت ال ـم ـن ـتـخ ـبــات ف ــي ب ـيــان ـهــا« :كـنــا
مستعدين لدفع غرامات تنطبق عادة على
انتهاكات لوائح الزي الرسمي ،وكان لدينا
الـتــزام قــوي بــارتــداء شــارة الـقـيــادة ،لكن ال
يمكننا وضع العبينا في موقف قد يتلقون
فيه إن ــذارا أو حتى إرغامهم على مغادرة
الملعب».

الملعب» .وأضاف الالعب السابق أن «الشخصية
ال ــذي يلعب بـهــا فــي الملعب تتخطي ع ـمــره .إنــه
العب خرافي وقادر على اللعب بهذه الصورة في
كأس العالم».
وأردف« :نتحدث كثيرا عن العبي وسط عظماء
لعبوا إلنكلترا في جيلنا ،لكنني لم أر أحدا يفعل
األمور التي يفعلها وهو في عمره».
وتــابــع «ال أق ــول إن ــه األف ـضــل ،وال إن ــه سيكون
ً
أفضل منهم ،لكن في مثل عمره ،لم أر شيئا مثل
هذا ،وهذه مسألة رائعة».
(إفى)

 ...وتشافي« :السيليساو» و«التانغو»
يتفوقان بخطوة على منافسيهما
يتوقع تشافي هــرنــانــديــز ،المدير
الـ ـفـ ـن ــي لـ ـب ــرشـ ـل ــون ــة ،أن ال ـم ـن ـت ـخــب
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي س ـي ـك ـمــل «بـ ـط ــول ــة ك ــأس
عالم طيبة جــدا» في قطر ،في الوقت
الذي اعتبر فيه أن منتخبي البرازيل
واألرجنتين «يتفوقان بخطوة» على
منافسيهما.
وخ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـشـ ــارك ـ ـتـ ــه ف ـ ـ ــي إح ـ ـ ــدى
ال ـف ـعــال ـيــات ب ـمــدي ـنــة ب ــرش ـل ــون ــة ،أكــد
مــدرب البلوغرانا ،أنــه سيتواجد في
قـطــر خ ــال الـفـتــرة مــن  25وحـتــى 30
مــن الشهر ال ـجــاري لمشاهدة بعض
مباريات المونديال مباشرة من أرض
الملعب.
وأوض ــح تشافي أنــه يفضل خالل
هذه الفترة مشاهدة مباراة إسبانيا
وألـمــانـيــا األح ــد ال ـق ــادم ،بينما شــدد
على ضرورة أن يحقق «الماتادور» في
مباراته األولــى أمــام كوستاريكا غدا
األربـعــاء ضمن المجموعة الخامسة
«فوزا طيبا».
وقال في هذا الصدد« :أتوقع بطولة
كأس عالم طيبة من إسبانيا» ،متابعا:

«إسبانيا تمتلك مزيجا جيدا للغاية
للوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في
البطولة ،رغم صعوبة مجموعتها».
أ ك ــد أن «االلبيسيليستي» بقيادة
رفـيــق درب ــه السابق فــي الـبــاوغــرانــا،
ليونيل ميسي ،و«السيليساو» بقيادة
نيمار دا سيلفا هما المرشحان للفوز
ب ــال ـم ــون ــدي ــال ،ول ـك ــن دون اسـتـبـعــاد

المنتخبات األوروب ـيــة مثل إسبانيا
وفرنسيا وإنكلترا ،وألمانيا.
وعما إذا كان فوز «راقصي التانغو»
باللقب يجعل من ميسي أفضل العب
في تاريخ اللعبة ،أشار تشافي إلى أن
صــاحــب القميص رقــم « 10يبقى هو
رقم واحــد ،بعيدا عن فــوزه أم ال بهذا
(إفي)
المونديال».
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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

