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سجدة حمد...
وسقوط خيبة
األرجنتين والسعودية في سطور
المباراة :األرجنتين -السعودية2-1 :
الملعب :لوسيل
ً
الجمهور 88012 :متفرجا
الدور األول

المجموعة الثالثة

الحكم :السلوفيني سالفكو فينتشيتش

• األهداف:

األرجنتين :ليونيل ميسي ( 10من ركلة جزاء)
السعودية :صالح الشهري ( )48وسالم الدوسري (.)53

• اإلنذارات:

السعودية :عبداإلله المالكي ( ،)67علي البليهي ( ،)75سعود عبدالحميد ( ،)82نواف العابد
( ،)88محمد العويس (.)2+90

• التشكيلتان:

سقوط خيبة لالعب خط الوسط األرجنتيني أنخيل دي ماريا مقابل سجدة
حمد للمدافع السعودي محمد البريك في لحظة مرور النجم ليونيل ميسي
عقب مباراة المنتخبين أمس على ملعب لوسيل ،الذي انطلقت منه شرارة
احتفاالت غير مسبوقة جابت شوارع وباحات جميع الدول الخليجية ،حيث
رقص المشجعون فرحين ّ
(أ ف ب)
وملوحين بأعالم المملكة.

األرجـنـتـيــن :إيميليانو مارتينيس ،نــاهــويــل مولينا ،كريستيان روم ـيــرو (ليساندرو
مارتينيس  ،)59نيكوالس اوتامندي ،نيكوالس تاليافيكو (ماركوس أكونيا  ،)71رودريغو
دي بول ،لياندرو باريديس (إنسو فرنانديس  ،)59أليخاندرو «بابو» غوميس (خوليان
ألفاريس  ،)59ليونيل ميسي ،أنخل دي ماريا ،الوتارو مارتينيس
المدرب :ليونيل سكالوني
السعودية :محمد العويس ،سعود عبدالحميد ،حسان التمبكتي ،علي البليهي ،ياسر
الشهراني (محمد البريك  ،)9+90محمد كنو ،عبداإلله المالكي ،سلمان الفرج (نواف العابد
 ،4+45عبداإلله العمري  ،)89سالم الدوسري ،فراس البريكان (هيثم عسيري  ،)89صالح
الشهري (سلطان الغنام .)78
المدرب :الفرنسي هيرفيه رونار
(أ ف ب)

الصحف األرجنتينية تنشغل
بـ «انهيار» المنتخب
اتـفـقــت وس ــائ ــل اإلعـ ــام األرجـنـتـيـنـيــة ،أمـ ــس ،على
وصف الهزيمة «غير المتوقعة» التي لحقت بالمنتخب
ال ــوط ـن ــي ف ــي أول ظ ـه ــور ل ــه ب ـم ــون ــدي ــال ق ـ ّطــر أم ــام
السعودية ( )2-1بأنها «ضربة قاسية» ،وحــذرتّ من
أن «انهيار» األلبيسيليستي في مباراته األولى يعقد
مستقبله في البطولة.
وتـحــدث التليفزيون الـعــام الــذي بــث المباراة
عن «الضربة» التي حدثت «نتيجة غير متوقعة
على اإلطالق ،ولم يتخيلها أحد لـ «مباراة بدت
محسومة».
مــن جــانـبـهــا ،أب ــرزت صحيفة كــاريــن عـلــى نسختها
الرقمية «الضربة القوية التي ّ
تعرضت لها األرجنتين»
بعدما حققت السعودية فوزا «مباغتا فاجأ العالم».
بدورها ،وصفت صحيفة أولي الرياضية ما حدث أمس
ناسيون
بأنه «ضربة عالمية» ،في حين اختارت صحيفة ال
ّ
عنوان «انهيار في قطر» ،معتبرة أن هذه الهزيمة «تعقد
من مشوار المنتخب في المونديال».
ّ
فسيتعين
وإذا ما أرادت األرجنتين الفوز بالمونديال
عليها ت ـكــرار مــا فعلته إسـبــانـيــا فــي  2010حـيــن بــدأت
البطولة بخسارة أمــام سويسرا بهدف نظيف ،قبل أن
تــواصــل مـشــوارهــا حتى ف ــازت باللقب ،حيث سيتعين
عليها الفوز على المكسيك السبت القادم ،وبعدها على
(إفي)
بولندا يوم األربعاء  30الجاري.

تعادل بطعم الفوز
لمنتخب تونس
أمام الدنمارك

ألمانيا تبدأ رحلة
التعويض

١٢

اختبار صعب
لكرواتيا أمام أسود
األطلسي
16

١٤

بلجيكا لتفادي
مفاجآت كندا

إسبانيا بجيلها
الشاب في
مواجهة مخضرمي
كوستاريكا

١٥

تدريبات خفيفة
للسامبا
١٧

١٨
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رياضة
السعودية تحجب
شمس األرجنتين
ً
حقق ًالمنتخب السعودي فوزا
تاريخيا على حساب نظيره
األرجنتيني بنتيجة  ،1-2في
الجولة األولى من منافسات
المجموعة الثالثة لمونديال
.2022

فـ ـ ّـجـ ــرت الـ ـسـ ـع ــودي ــة واحـ ـ ــدة
م ــن أك ـبــر ال ـم ـفــاجــآت ف ــي تــاريــخ
ن ـه ــائ ـي ــات ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ،ب ـفــوز
تاريخي على األرجنتين ونجمها
ال ـ ـخـ ــارق ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي ،1-2
أمس ،على استاد لوسيل ضمن
م ـنــاف ـســات ال ـم ـج ـمــوعــة الـثــالـثــة
للمونديال.
صالح الشهري وسالم
وسجل
َ
الــدوســري هــدفــي السعودية في
الدقيقتين  48و ،53بعد أن منح
ليونيل ميسي التقدم لألرجنتين
م ـ ــن رك ـ ـلـ ــة ج ـ ـ ـ ــزاء ف ـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة
العاشرة أمام  88ألف متفرج.
ومنعت السعودية األرجنتين
م ـ ــن م ـ ـعـ ــادلـ ــة ال ـ ــرق ـ ــم ال ـق ـي ــاس ــي
فـ ــي ع ـ ــدد الـ ـمـ ـب ــاري ــات مـ ــن دون
خـ ـ ـس ـ ــارة ،ح ـي ــث ت ــوق ــف رص ـيــد
«البيسيلستي» عند  36مباراة.

 5دقائق تاريخية
بدأ المدرب الفرنسي هيرفيه
رونار المباراة بالتشكيلة ذاتها
ال ـت ــي خ ـس ــرت الـ ـمـ ـب ــاراة ال ــودي ــة
األخيرة أمام كرواتيا في الرياض
األربعاء الماضي ،بقيادة القائد
المخضرم سلمان الفرج والجناح
سالم الدوسري.
ولـ ـ ــم تـ ـم ــض دقـ ـيـ ـقـ ـت ــان حـتــى
مرر الجناح انخل دي ماريا كرة
عرضية دا خ ــل المنطقة وصلت
الى ميسي غير المراقب ،ليسدد
ّ
تصدى لها الحارس
كــرة زاحفة
محمد العويس ببراعة (.)2
ث ـ ــم اح ـ ـت ـ ـسـ ــب ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ركـ ـل ــة
جــزاء إثــر مخالفة على لياندرو
بـ ــاريـ ــديـ ــس مـ ــن قـ ـب ــل س ـع ــود
عبدالحميد داخــل المنطقة،

الدوسري يحرز الهدف الثاني
فانبرى لها ميسي بنجاح (.)10
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـي ـ ـس ـ ــي أول ال ع ـ ـ ــب
أرجنتيني يسجل في  4نسخ من
كأس العالم ( 2006و 2014و2018
و .)2022والـهــدف هو السابع له
في  20مباراة خاضها (إضافة الى
 5تمريرات حاسمة) النهائيات،
فبات على ُبعد  3أهــداف من رقم
م ــواط ـن ــه غ ــاب ــري ــال بــاتـيـسـتــوتــا
القياسي في النهائيات.
وسـجــل ميسي هــدفــا آخــر إثر
انفراده بالحارس السعودي ،لكنه
كان متسلال (.)22
وظــن المنتخب األرجنتيني
انـ ــه عـ ــزز ت ـق ـ ّـدم ــه ع ـن ــدم ــا كـســر
مهاجم إنتر اإليطالي الوتــارو
مــارتـيـنـيــس م ـص ـيــدة الـتـسـلــل،
وغـمــز الـكــرة مــن فــوق العويس
داخل الشباك ،لكن الهدف ألغي
بعد اللجوء الى تقنية الفيديو
المساعد (.)27
وتـ ـك ــرر ال ـس ـي ـنــاريــو ذات ـ ــه مع
مارتينيس الــذي راوغ العويس

ب ـحــركــة ف ـن ـيــة رائـ ـع ــة ،ل ـك ـنــه كــان
متسلال (.)30
وأص ـ ـ ـي ـ ـ ــب ق ـ ــائ ـ ــد ال ـم ـن ـت ـخ ــب
ال ـس ـع ــودي ال ـم ـخ ـض ــرم ،سـلـمــان
ال ـف ــرج ،ف ــي ال ــوق ــت ب ــدل الـضــائــع
ّ
من الشوط األول ،وحــل بدال منه
نواف العابد.

وجه مغاير لألخضر
ودخ ـ ــل الـمـنـتـخــب ال ـس ـعــودي
ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ب ــوج ــه م ـغــايــر
ّ
ت ـم ــام ــا ،ح ـيــث ت ـخــلــى ع ــن ح ــذره
ت ـ ـمـ ــامـ ــا وض ـ ـغ ـ ــط ع ـ ـلـ ــى م ــرم ــى
األرج ـن ـت ـي ـنــي ب ــا ه ـ ــوادة ،وك ــان
ال ـ ـطـ ــرف األف ـ ـضـ ــل حـ ـت ــى ن ـهــايــة
المباراة.
ونـ ـج ــح ص ــال ــح الـ ـشـ ـه ــري فــي
إدراك التعادل للسعودية ،عندما
ت ـل ـق ــى كـ ـ ــرة أم ــامـ ـي ــة مـ ــن فـ ــراس
المنطقة
البريكان ،فتوغل داخــل
ّ
وسدد بيسراه زاحفة رغم تدخل
كريستيان روم ـيــرو فــي الــزاويــة

الـ ـبـ ـعـ ـي ــدة لـ ـم ــرم ــى اي ـم ـي ـل ـي ــان ــو
مارتينيس (.)48
ولم يكد المنتخب األرجنتيني
يستفيق من صدمة الهدف األول،
حـ ـت ــى سـ ـج ــل ال ـ ــدوس ـ ــري ه ــدف ــا
وال أروع ،ع ـن ــد م ــا ق ـ ــام ب ـحــر كــة
فنية رائعة تخطى فيها مدافعا
أرجنتينا ثم آخر ،قبل أن يطلقها
صــاروخ ـيــة ف ــي ال ــزاوي ــة الـعـلـيــا،
ُ
وسط فرحة سعودية ال توصف
في المدرجات.
وأن ـ ـقـ ــذ الـ ـع ــوي ــس مـ ــرمـ ــاه مــن
هدف أكيد لنيكوالس تاليافيكو،
عندما أظهر رد فعل قوي ليبعد
تسديدته مــن مسافة قريبة الى
ركنية (.)63
وأش ـ ـ ــرك م ـ ــدرب األرج ـن ـت ـي ـنــي
لـ ـي ــونـ ـي ــل س ـ ـكـ ــالـ ــونـ ــي م ـه ــاج ــم
م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي اإلن ـك ـل ـي ــزي
خوليان الفاريس لتفعيل الجبهة
ال ـه ـجــوم ـيــة ،وسـ ــدد مـيـســي كــرة
رأسية ضعيفة بين يدي العويس
(.)84
فرحة العبي المنتخب السعودي بالهدف األول

العويس أفضل العب بالمباراة

رينارد :يوم
تاريخي للمملكة
أشاد مدرب منتخب السعودية لكرة القدم ،هيرفي رينارد،
باالنتصار التاريخي على األرجنتين  1 - 2في مستهل مشوار
الفريقين بمونديال قطر  ،2022مهنئا العبيه على هذا اإلنجاز.
وقال رينارد عقب المباراة« :أود تهنئة الالعبين على
هــذا األداء الــرائــع .أنــا أشيد بهم منذ ثالثة أعــوام.
ق ــررت الـمـجــيء إل ــى ه ــذا البلد ومـنــذ ه ــذا الوقت
حظيت بكل الدعم ،حتى في الوقت الذي كنا نزور
فيه األمير لم يمارس علينا أي ضغط ،فعندما
يكون الضغط زائــدا على الحد فاألمور ال تسير
بالشكل المأمول».
وعن األرجنتين ،قال «األرجنتين ال تزال منتخبا رائعا خاضت
 36مباراة متتالية دون هزيمة ،هم أبطال أمم أميركا الجنوبية
ويمتلكون العبا رائعا لكن في كرة القدم أحيانا تحدث أمور
غير متوقعة».
وحول المباراة ،قال «لم نكن جيدين في الشوط األول ،لقد
تصدى حارسنا لفرصة خطيرة في الدقيقة األولــى وبعدها
أتيحت لهم العديد من الفرص لتسجيل الهدف .اعتقد أنهم إذا
كانوا سجلوا هدفا ثانيا النتهت أمورنا ،ولهذا لم أكن سعيدا
في االستراحة .لم يكن بإمكاننا اللعب كما فعلنا في الشوط
األول ،نحن سعداء لكن لدينا مباراتين أخريين قادمتين».
واعتبر مــدرب السعودية أن احتفال الالعبين باالنتصار
منطقي «لكن التزال تتبقى مباراتان ،كل شيء يمكن أن يحدث
في كرة القدم .نجحنا اليوم وهو يوم تاريخي للبالد لكن التزال
هناك مباراتان».

ميسي :خسارة مؤلمة وقاسية
اع ـتــرف الـنـجــم األرجـنـتـيـنــي ليونيل
م ـي ـس ــي ب ـ ــأن الـ ـخـ ـس ــارة الـ ـت ــي ت ـل ـقــاهــا
منتخب ب ــاده أم ــام نظيره الـسـعــودي،
تشكل «ضربة قاسية» و«هزيمة مؤلمة»
وفق تصريحاته في المنطقة المختلطة
الستاد لوسيل.
ً
واع ـت ـقــد اب ــن ال ـ ـ  35ع ــام ــا أن ــه وضــع
ب ـ ــاده ع ـل ــى الـ ـمـ ـس ــار ال ـص ـح ـي ــح لـنـيــل
ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث ف ــي مـسـتـهــل مـشــوارهــا
في المجموعة الثالثة بتسجيله هدف
التقدم من ركلة جزاء ،لكن صالح الشهري
وس ــال ــم الـ ــدوسـ ــري ق ـل ـبــا الـ ـط ــاول ــة فــي
مستهل الشوط الثاني ،ومنحا بالدهما
ً
ً
فوزا تاريخيا.
وأشـ ــار إل ــى أن «ال ـه ــدف ال ــذي ُسـ ِـجــل
ً
سريعا (في بداية الشوط الثاني) ،ألقى

بـظــالــه الـسـلـبـيــة عـلـيـنــا ،كـنــا نـعـلــم أن
هناك إمكانية أال نلعب بأفضل طريقة
فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى .لــم نـجــد وتيرتنا
في اللعب ،أسلوب العمل الــذي أظهرنا
لفترة طويلة».
وتابع «ومع مرور الدقائق والنتيجة
ضدنا ،باتت األمور أكثر صعوبة» .وفي
رده على سؤاله حول شعور الفريق
األرجنتيني بعد المباراة ،أجاب
ً
ميسي بـ «محبط» ،مكررا «إنها
ً
ضربة قاسية جدا .لم نعتقد
أن ـ ـنـ ــا سـ ـنـ ـب ــدأ عـ ـل ــى ه ــذا
ال ـن ـح ــو .اع ـت ـقــدنــا أنـنــا
س ـن ـب ــدأ ب ـش ـكــل ج ـيــد،
بثالث نقاط ،كما قلنا
قبل المباراة».

قال حارس مرمى منتخب السعودية ،محمد العويس ،الذي اختير أفضل العب
في مباراة منتخب بــاده ضد األرجنتين والتي انتهت بفوز «األخضر»  1 - 2في
مستهل مـشــوار الفريقين بمونديال كــأس العالم فــي قطر  ،2022إن فريقه يأمل
مواصلة تحقيق النتائج اإليجابية.
وصرح العويس عقب المباراة «أنا سعيد بهذه النتيجة التي حققناها
ً
أم ــام منتخب ق ــوي ج ــدا فــي مجموعتنا .اسـتـعــددنــا بشكل جيد
للمباراة ونأمل تحقيق نتائج أفضل».
وأضاف الحارس الذي تصدى للعديد من الفرص
الخطيرة ألبطال أميركا الجنوبية والمتوجين
بـلـقــب ك ــأس ال ـعــالــم مــرت ـيــن م ــن ق ـب ــل ،أن
«االنتصار جاء بفضل الله ،فبفضله
ن ـج ـح ـن ــا ف ـ ــي ال ـل ـعــب
بشكل إيجابي».
وتــابــع «شـعــرت
أننا نقوم باألمور
ب ـش ـك ــل جـ ـي ــد ول ــم
نخش تحقيق الفوز رغم إصرار األرجنتين»
على التعادل.

سكالوني :هزيمة يصعب تقبلها
اع ـت ـب ــر مـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـي ــن ،لـيــونـيــل
سكالوني ،أن الخسارة ( )2-1في مستهل مشوارهما،
«هزيمة يصعب تقبلها».
وصرح سكالوني ،عقب المباراة ،بأن «الهزيمة
رغــم أنــه يصعب تقبلها لكنها ال تغير شيئا من
الوضع ،علينا الفوز في المباراتين التاليتين» أمام
المكسيك وبولندا.
وأضاف« :يصعب تقبل ما حدث ،هذا يوم حزين
لكن علينا أن نرفع رأسنا ونواصل المسيرة».
وتابع« :في الشوط األول كانت األمور كلها تصب
في صالحنا ،لو تم احتساب إحــدى الـكــرات التي
سجلنا منها لكنها جاءت تسلال لتغيرت المباراة،
مــا ح ــدث ك ــان غــريـبــا ،ف ـهــدف قــد يـغـيــر كــل شــيء،
سجلوا فينا هدفا وجاء التالي خلفه مباشرة .نحن
متألمون ونفكر في النتيجة وفي ضــرورة تغيير

الوضع .علينا الفوز بالمباراتين القادمتين وهذا
ما سنفكر من أجله».
وأضاف« :كنا نلعب بشكل جيد ،وجئنا إلى هنا
أفضل من أي وقت مضى ،لكن في هذه البطوالت
ال يــوجــد وقــت الرت ـكــاب األخ ـطــاء .علينا أن نرفع
رؤوسـنــا مـجــددا» ،مؤكدا «حتى لو كنا فزنا ،كنا
سنفكر مباشرة في مباراة المكسيك القادمة» ،مشيدا
باألداء الجيد الذي قدمته السعودية« ،احترمناهم
منذ الدقيقة األولـ ــى» .وأردف« :كـنــا نعلم طريقة
لعب السعودية ،وأعــددنــا أنفسنا جيدا للمباراة.
يلعبون بدفاع متقدم والحت لنا العديد من الفرص
للتسجيل ،لكن كان يتم احتساب التسلل بمليمترات
قليلة ،لكن هذه هي التكنولوجيا ،نعلم ما ينبغي
علينا فعله».
ال ـعــويــس لـحـظــة اص ـطــدامــه
بزميله الشهراني

تعادل سلبي بين بولندا والمكسيك في صراع «الثالثة»

الحارس المكسيكي أوتشوا يتصدى
لركلة جزاء ليفاندوفسكي

فرض المنتخب المكسيكي
التعادل السلبي على نظيره
البولندي ،في منافسات
المجموعة الثالثة لبطولة كأس
العالم في قطر .2022

حرم الحارس المكسيكي المخضرم
غ ـي ـيــرمــو أوتـ ـش ــوا الـ ـه ــداف ال ـبــول ـنــدي
روبـ ـ ـ ــرت ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي مـ ــن اف ـت ـتــاح
رصـيــده التهديفي فــي نهائيات كأس
العالم ،وذلك بتصديه لركلة جزاء خالل
لـقــاء انـتـهــى بــالـتـعــادل الـسـلـبــي ،أمــس،
ع ـلــى «اسـ ـت ــاد  »974ض ـمــن مـنــافـســات
المجموعة الثالثة لمونديال قطر ،والتي
ً
ً
شهدت فــوزا تاريخيا للسعودية على
األرجنتين .1-2
وفي مستهل مشاركته الخامسة في
ً
النهائيات عن  37عــامــا ،أبقى أوتشوا
على نظافة شباك فريقه فــي لقاء كان
رج ــال ال ـم ــدرب األرجـنـتـيـنــي خ ـيــراردو
ً
مارتينو األفضل أداء واستحواذا ،لكن
الفرصة األخطر كانت بولندية من ركلة
ال ـج ــزاء ال ـتــي انـتــزعـهــا ليفاندوفسكي
ونفذها بنفسه من دون نجاح (.)58
وب ـه ــذا ال ـت ـع ــادل ،بـقـيــت الـسـعــوديــة
وحـيــدة فــي ال ـصــدارة بـثــاث نـقــاط من
فوزها التاريخي على األرجنتين ،قبل

الجولة الثانية التي تجمعها ببولندا
السبت المقبل في المدينة التعليمية،
فــي حين تلعب المكسيك مــع ليونيل
م ـي ـس ــي ورف ـ ــاق ـ ــه األرج ـن ـت ـي ـن ـي ـي ــن فــي
لوسيل.
وسيكون على البولنديين ومدربهم
ت ـش ـي ـســاف مـيـخـنـيـيـفـيـتــش االرتـ ـق ــاء
بــا لـمـسـتــوى إذا م ــا أرادوا أن يتجنب
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـ ـخـ ــروج م ــن ال ـ ـ ــدور األول
(خــرجــوا أع ــوام  2002و 2006و،)2018
ومـ ــواص ـ ـلـ ــة الـ ـحـ ـل ــم بـ ـتـ ـك ــرار إنـ ـج ــازي
عامي  1974و 1982حين حل «األبيض
ً
واألحمر» ثالثا.
وأب ـ ـ ـقـ ـ ــى م ـي ـخ ـن ـي ـي ـف ـي ـت ــش م ـه ــاج ــم
يوفنتوس اإليطالي الجديد أردكاديوش
ً
مـيـلـيــك ع ـلــى م ـقــاعــد ال ـ ـبـ ــدالء ،مـفـضــا
ً
االعـتـمــاد عـلــى ليفاندوفسكي وحـيــدا
كـ ـ ـ ــرأس حـ ــربـ ــة صـ ــريـ ــح بـ ـ ـم ـ ــؤازرة مــن
بيوتر جيلينسكي ،في حين لم يتعاف
مهاجم ولفرهامبتون اإلنكليزي راوول
خيمينيس في الوقت المناسب ليلعب

تاتا :كنا نستحق الفوز
أب ـ ــدى األرج ـن ـت ـي ـن ــي خ ـ ـيـ ــراردو «ت ــات ــا»
مارتينو ،مدرب منتخب المكسيك ،ارتياحه
لـلـتـعــادل الـسـلـبــي أم ــام بــولـنــدا فــي بــدايــة
ال ـم ـش ــوار ،رغ ــم تــأك ـيــده ع ـلــى أن ـهــم كــانــوا
يستحقون «الفوز بالمباراة» ،بالنظر لما
قدمه الفريق «في الشوط األول».
وفـ ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات ــه خـ ـ ـ ــال ال ـم ــؤت ـم ــر
ال ـص ـحــافــي ع ـقــب ال ـل ـق ــاء ال ـ ــذي احـتـضـنــه
ملعب ( )974فــي الــدوحــة «كـنــا أفـضــل في
الشوط األول الذي بحثنا فيه عن الهدف،
وسيطرنا بشكل أكبر .كنا نستحق الدخول

لالستراحة بأي شكل من األفضلية .المباراة
كانت متكافئة في الشوط الثاني ،ولم نصل
كثيرا لمرمى المنافس بهجمات خطيرة،
بينما كانت الكرة األبــرز هي ركلة الجزاء
لبولندا بعد خطأ من جانبنا .أعتقد أننا
كنا نستحق الفوز ،لما قدمناه في الشوط
األول».
وأضـ ـ ــاف «اف ـت ـق ــدن ــا ال ــدق ــة أم ـ ــام مــرمــى
المنافس في الشوط األول .لعبنا بكثافة،
وسيطرنا على المباراة ،وكنا يقظين لعدم
منح أي مساحة لالعبي بولندا لكي يلعبوا
الهجمة المرتدة .أما في الشوط الثاني ،كان
هناك تباعد بين الخطوط .لم نصل كثيرا
لمرمى المنافس ،باستثناء في فرصتين،
وال ــاع ـب ــون بـحـثــوا أك ـثــر ع ــن االس ـت ـحــواذ
على الكرة».
ك ـمــا ت ـحــدث الـ ـم ــدرب األرج ـن ـت ـي ـنــي عن
أولى مفاجآت المونديال القطري بخسارة
منتخب بالده في نفس المجموعة على يد
السعودية ( ،)2-1وهي النتيجة التي فتحت
ال ـبــاب أم ــام كــل االح ـت ـمــاالت فـيـمــا يتعلق
بالتأهل لدور الـ.16
وقــال في هــذا الصدد «بكل تأكيد ،هذه
النتيجة فاجأت الجميع.
(إفي)

م ـنــذ ال ـب ــداي ــة م ــع الـمـكـسـيــك (دخـ ــل في
الشوط الثاني).

مواجهة ثانية
وفـ ــي ال ـم ــواج ـه ــة ال ـثــان ـيــة ف ـقــط بين
الطرفين على صعيد البطوالت الرسمية
بـ ـع ــد ال ـ ـ ـ ــدور األول لـ ـم ــون ــدي ــال 1978
حـيــن ف ــازت بــول ـنــدا  1-3ووس ــط تـفــوق
مكسيكي من حيث الحضور الجماهيري
وال ـت ـش ـج ـيــع م ــن الـ ـم ــدرج ــات ،ل ــم ي ـقــدم
ً
الطرفان شيئا يذكر في الشوط األول مع
استحواذ أفضل لمصلحة «تريكولور»
من دون خطورة حتى الدقيقة  26حين
ً
كــان أليكسيس فيغا قريبا مــن افتتاح
التسجيل بـكــرة رأس ـيــة ،لـكــن محاولته
مرت بجانب القائم األيسر.
وقبيل انتهاء الشوط األول ،حصلت
المكسيك على فــرصــة أخ ــرى بتسديدة
من زاويــة صعبة لخورخي سانشيس،
إال أن الحارس فويتشيخ شتشيزني كان

لها بالمرصاد ( .)44ومع بداية
الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،حـصـلــت
ب ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا ع ـ ـل ـ ــى رك ـ ـلـ ــة
ج ــزاء احتسبت بعد
ال ـل ـج ــوء الـ ــى «ف ــي
أيه آر» لمصلحة
لـيـفــانــدوفـسـكــي
ب ـع ــدم ــا أس ـق ـطــه
هـكـتــور مــوري ـنــو في
المنطقة الـمـحــرمــة ،فــانـبــرى لها
ه ــداف بــرشـلــونــة ،لكنه اص ـطــدم بتألق
الـمـتـخـصــص أوت ـش ــوا ( )58ال ــذي حــرم
العب بايرن ميونيخ األلماني السابق من
افتتاح سجله التهديفي في النهائيات.
وكاد البولنديون أن يدفعوا ثمن هذه
الفرصة الضائعة لوال شتشيزني الذي
تألق في وجه رأسية هنري مارتين (،)64
ثم بقي الوضع على حاله حتى صافرة
النهاية.
(أ ف ب)

ً
ميتشنيويتش :ليفا لم يخفق سابقا
ع ـ ّـب ــر م ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخــب ب ــولـ ـن ــدا ت ـش ـي ـســاف
ميتشنيويتش عن أسفه لـ «الفرصة االستثنائية»
التي أضاعها روب ــرت ليفاندوفسكي مــن ركلة
جزاء في الدقيقة  58أمام المكسيك ،على الرغم
من عدم إخفاقه خالل التدريبات السابقة ،لكنه
أشار إلى أن «هذا يحدث في كرة القدم».
وص ــرح ال ـمــدرب عقب الـتـعــادل السلبي بين
الـفــريـقـيــن فــي أول ــى ج ــوالت دور الـمـجـمــوعــات
بمونديال قطر « 2022بــاألمــس في الـمــران كان
يتدرب على ركالت الجزاء .لم يخفق أبـ ًـدا  ،لكن
هذا يحدث .هناك العبون استثنائيون يضيعون

رك ـ ــات ال ـت ــرج ـي ــح .هـ ــذه ه ــي كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم .أراد
ليفاندوفسكي تسجيل هدف في هذا المونديال،
ً
لكن لم يكن األمــر سهال بالنسبة له مع القوة
البدنية لالعبي الخصم».
وقــال «لقد تحدثت إليه وأخبرته أنني
أعرف مثل هذا الشعور كقائد إذا أضعت
ركلة ج ــزاء .لدينا شاشة فــي غرفة خلع
الـمــابــس وشــاهــدنــا اإلع ـ ــادة .عـلـيــه أن
يتقبل ما حــدث .ليس علي أن أخبره
بما يجب أن يفعله أو ال يفعله .إنه
يعرف كيف يتعامل مع الوضع».
ك ـمــا أبـ ــرز الـ ـم ــدرب الـبــولـنــدي
ص ـع ــوب ــة ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،وأن ه ــذه
الـنـقـطــة ،بـعــد ف ــوز الـسـعــوديــة
 2-1على األرجنتين ،تجعلهم
يعتمدون ً
كليا على أنفسهم.
وأوضح «لقد كانت مباراة
مـعـقــدة ضــد خـصــم صعب.
إنه ألمر مخز أننا لم نتمكن
من تسجيل هدف في فرصة
استثنائية .لقد كانت مباراة
م ـت ـقــاربــة ،ول ــم ي ـكــن هـنــاك
ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـف ــرص لـكــا
الفريقين.
(إفي)

المباراة
في سطور
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة :ب ــولـ ـن ــدا -
المكسيك صفر -صفر
الملعب :استاد - 974
الدوحة
الجمهور39369 :

الدور األول

المجموعة الثالثة
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــم :األسـ ـ ـت ـ ــرال ـ ــي
كريس بيث

اإلنذارات

بـ ــول ـ ـنـ ــدا :ب ــرزي ـم ـي ـس ــاف
فرانكوفسكي ()76
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـك ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــك :خ ـ ـ ــورخ ـ ـ ــي
ســان ـش ـيــس ( ،)29هـكـتــور
مورينو ()56

التشكيلتان

بـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدا :فـ ــوي ـ ـت ـ ـش ـ ـيـ ــخ
شـتـشـيــزنــي  -كـمـيــل غليك،
ياكوب كيفيور ،ماتي كاش،
ب ـ ـ ــارت ـ ـ ــوش ب ـي ــري ـش ـي ـن ـس ـك ــي
 غـ ـ ــري ـ ـ ـغـ ـ ــورز كـ ــري ـ ـخـ ــوف ـ ـيـ ــاك،س ـ ـي ـ ـبـ ــاس ـ ـت ـ ـيـ ــان شـ ـيـ ـم ــانـ ـسـ ـك ــي
(برزيميسالف فرانكوفسكي،)72 ،
ن ـي ـكــوال زال ـي ـف ـس ـكــي (كــري ـس ـت ـيــان
بـيـلـيــك ،)46 ،يــا كــوب كامينسكي
 بيوتر جيلينسكي (أركــاديــوشميليك ،)88 ،روبرت ليفاندوفسكي
المدرب :تشيسالف ميخنييفيتش
ال ـم ـك ـس ـي ــك :غ ـي ـي ــرم ــو أوتـ ـ ـش ـ ــوا -
خـ ـ ــورجـ ـ ــي سـ ــان ـ ـش ـ ـيـ ــش ،ه ـك ـت ــور
م ـ ــوريـ ـ ـن ـ ــو ،س ـ ـي ـ ـسـ ــار م ــونـ ـتـ ـي ــس،
خ ـ ـي ـ ـسـ ــوس غ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــاردو ،إدسـ ـ ـ ــون
ألفاريس  -هكتور هيريرا (كارلوس
رودريغيس ،)71 ،لويس تشافيس
 هيرفينغ لوسانو ،هنري مارتين(راوول خيمينيس ،)71 ،أليكسيس
فيغا (أورييل أنتونا)84 ،
الـ ـم ــدرب :األرج ـن ـت ـي ـنــي خ ـي ــراردو
مارتينو
(أ ف ب)
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رياضة

تعادل بطعم الفوز
لتونس أمام الدنمارك
اقتنص المنتخب التونسي
نقطة ثمينة في مباراته مع
نظيره الدنماركي أمس ،التي
انتهت بالتعادل السلبي.

ً
فـ ـ ــرض م ـن ـت ـخ ــب تـ ــونـ ــس ت ـ ـعـ ــادال
ً
ً
سلبيا ثمينا على نظيره الدنماركي،
أمس ،في مستهل مشواره بمونديال
قطر لكرة القدم على استاد المدينة
التعليمية بالدوحة ،ضمن منافسات
الجولة األولى من المجموعة الرابعة.
وبـ ـ ــاتـ ـ ــت ت ـ ــون ـ ــس فـ ـ ــي مـ ــونـ ــديـ ــال
األرجـنـتـيــن  1978أول دول ــة إفريقية
وعربية تفوز بإحدى المباريات في
ن ـهــائ ـيــات كـ ــأس ال ـع ــال ــم بــإسـقــاطـهــا
المكسيك  1-3فــي روســاريــو ،قبل أن
تـحـقــق ف ــوزه ــا ال ـثــانــي ف ــي مــونــديــال
روسيا  2018على حساب بنما .1 -2
وتشارك الدنمارك للمرة السادسة
فــي النهائيات ،لكنها الـمــرة الثانية
فـ ـق ــط ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـج ــز مـ ـقـ ـع ــده ــا إل ــى
ً
الـ ـم ــون ــدي ــال م ــرت ـي ــن ت ــوالـ ـي ــا (2018
َ
و )2022بعد مونديالي  1998و.2002
وقد دفع كاسبر هيولماند مدرب
م ـن ـت ـخــب «دي رود ه ـف ـي ــد» بــأفـضــل

عـ ـن ــاص ــره م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــم ك ــري ـس ـت ـي ــان
إريكسن العائد إلى المالعب ،بعد أزمة
قلبية كادت تودي بحياته ،والحارس
كاسبر شمايكل ( نـيــس) ،فيما أبقى
جالل القادري مدرب «نسور قرطاج»
نجم الفريق المهاجم وهبي الخزري
ع ـلــى م ـقــاعــد الـ ـب ــدالءّ ،
وزج بـثـنــائــي
الـ ــدوري الـفــرنـســي منتصر الطالبي
(لوريان) وعلي العابدي (كاين).
م ــدف ــوع ــة بـ ـم ــواكـ ـب ــة ج ـمــاه ـيــريــة
عــريـضــة ،بــدت تــونــس وكــأنـهــا تلعب
على أرضها ،فكانت البادئة بالخطورة
على مــرمــى الــدنـمــارك ،بتسديدة من
خـ ـ ــارج ال ـم ـن ـط ـقــة م ــن م ـح ـمــد دراغـ ــر
اصطدمت بالعب برشلونة اإلسباني
أنـ ـ ــدريـ ـ ــاس ك ــري ـس ـت ـن ـس ــن ،وحـ ـ ّـولـ ــت
طريقها بمحاذاة القائم كادت تخدع
شمايكل (.)11
وردت الدنمارك بتسديدة خجولة
من أندرسن ( ،)22فيما اعتقدت تونس

أيمن دحمان يتصدى
لفرصة دنماركية

أنها افتتحت التسجيل بعد تمريرة
م ــن م ــداف ــع ســالـيــرنـيـتــانــا اإلي ـطــالــي
ديــان بــرون تابعها عصام الجبالي
ليخترق األخير المنطقة ،ويسدد في
ً
الشباك إال انه كان متسلال (.)23
وف ـ ــي ل ـع ـب ــة ج ـم ــاع ـي ــة رائ ـ ـعـ ــة مــن
منتصف الملعب ،وصلت الكرة إلى
دراغــر داخــل المنطقة كــان لها بيار-
إميل هويبيرغ بالمرصاد (.)33
وسدد عيسى العيدوني كرة قوية
بعد دربكة في المنطقة علت العارضة
( ،)39قبل أن يتعملق شمايكل وينقذ
انفرادية لمهاجم أودنسي الدنماركي
الجبالي بإبعاده الكرة بيده (.)43

ضغط تونسي وسيطرة دنماركية
اس ـت ـهــل «ن ـس ــور ق ــرط ــاج» ال ـشــوط
ال ـث ــان ــي ض ــاغ ـط ـي ــن ،وأ ّه ـ ـ ــدر عـيـســى
الـعـيــدونــي فــرصــة ،إذ فــضــل التمرير

ً
بــدال مــن التسديد ،بعدما توغل إلى
مـ ـش ــارف ال ـم ـن ـط ـقــة أب ـع ــده ــا ال ــدف ــاع
ّ
يسجل بعد
الدنماركي ( ،)51قبل أن
ً
 4دقائق روبــرت سكوف هدفا ألغاه
الحكم بداعي التسلل على دامسغارد
في بداية اللعبة.
وأج ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـم ـ ــدرب ه ـي ــول ـم ــان ــد 3
تـغـيـيــرات دف ـعــة واحـ ــدة فــي الــدقـيـقــة
 ،65فيما د فــع نظيره التونسي بعد
دقيقتين بمهاجم االتفاق السعودي
ً
نعيم السليتي بدال من بن سليمان.
ّ
وتحصلت الدنمارك على فرصتين
خطيرتين فــي غضون دقيقتين (69
و )70األول ــى أبـعــدهــا ال ـحــارس أيمن
دحمان ،بعد تسديدة من كريستيان
إريـكـســن ،والـثــانـيــة تكفل بها القائم
األيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــر ب ـ ـعـ ــد رأسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة أن ـ ـ ــدري ـ ـ ــاس
كورنيليوس.
وأدخ ــل ال ـقــادري العــب برمنغهام
اإلن ـك ـل ـيــزي حـنـبـعــل ال ـم ـج ـبــري وطــه

ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي)
لمنح مزيد مــن الحيوية للمنتخب،
ً
بــدال مــن المساكني والجبالي (،)80
من دون أن تتبدل النتيجة.
وحافظت الدنمارك على عاداتها
بعدم الخسارة أمام منتخبات القارة
ال ـس ـمــراء (ف ـ ــوزان و 3تـ ـع ــادالت) ،في
ً
المقابل ظل سجل تونس خاليا من
ال ـف ــوز أمـ ــام مـنـتـخـبــات أوروبـ ـي ــة (4
تعادالت مقابل  7هزائم).
(أ ف ب)

المجبري :قمنا بعمل جيد

عيسى العيدوني العب منتخب تونس بعد فرصة ضائعة

قــال العــب منتخب تونس حنبعل المجبري ،عقب
تعادل فريقه السلبي مع منتخب الدنمارك «الهدف الذي
كان سيمنحنا النقاط الثالث ،نعلم أن الدنمارك من بين
أقــوى المنتخبات ،وقد تمكنت من الفوز على فرنسا
مرتين .قمنا بعمل جيد ،ودافعنا بشكل جيد ،وحصلنا
على بعض الفرص ،لكننا لم نتمكن من التسجيل .سوف
نحلل هذه األمسية المباراة أمام الدنمارك ،وآمل في أن
نفوز بالمباراة القادمة».
بدوره ،أعرب زميله في المنتخب التونسي عيسى
الـعـيــدونــي «أف ـضــل الع ــب فــي ال ـم ـب ــاراة» عــن سـعــادتــه
بمشاركته في كأس العالم.
وقــال العيدوني «األه ــم هــي النتيجة الجيدة التي
حققها المنتخب ،وبعد ذلك تأتي جائزة أفضل العب
ّ
التي تسلمتها وأنا سعيد بتسلم الجائزة .األهم هي

النتيجة والعرض الــذي ّ
قدمه الالعبون ،وأتمنى أن
نواصل تألقنا أمام أستراليا في الجولة الثانية.
وتابع «دخلنا المباراة برغبة كبيرة للدفاع عن
ألــوان هــذا القميص ،وإرادتـنــا كانت انتزاع النقاط،
وكنا نعرف أن ذلك صعب ضد الدنمارك التي تملك
منتخبا قــويــا .لــم نــأت هـنــا مــن أجــل الـتـعــادل ،بل
لتحقيق نتيجة جيدة والفوز».
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال مـ ــدافـ ــع مـ ــدافـ ــع ال ـم ـن ـت ـخــب
صلب
الدنماركي يواكيم
مايهلي «منتخب تونس ّ
ً
وقوي ،ويلعب جيدا من دون الكرة ،ونحن كنا
نعلم أنه مع الجماهير الكبيرة التي واكبته
سيبذل العبوه األفضل ،وبالفعل شاهدنا
ً
منتخبا يدافع بشكل جيد».
(أ ف ب)

المنتخب اإلنكليزي األعلى قيمة في المونديال
خـلـصــت دراس ـ ــة إل ــى أن المنتخب
اإلنكليزي ،الساعي للفوز بلقبه الثاني
ف ــي كـ ــأس ال ـع ــال ــم ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،يملك
ال ـفــريــق األع ـل ــى قـيـمــة ف ــي ق ـطــر ،حيث
يـتـصــدر ج ــود بلينغهام قــائـمــة تضم
أكثر من  800العب.
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـل ــي ن ـ ـظـ ــرة عـ ـل ــى ك ـي ـف ـيــة
مـقــارنــة الـمـنـتـخـبــات ال ـب ــارزة األخ ــرى
في البطولة:
• القيمة في سوق االنتقاالت
وفقا لدراسة أجراها المركز الدولي
للدراسات الرياضية ومقره سويسرا،
تبلغ قيمة تشكيلة المنتخب اإلنكليزي
المؤلفة من  26العبا حوالي  1.5مليار
يـ ــورو ( 1.54م ـل ـيــار دوالر) م ــن حيث
القيمة في سوق االنتقاالت ،حيث تقدر
قيمة بلينغهام ،البالغ  19عاما202 ،
مليون يورو.
وع ــزز الع ــب بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد
سـمـعـتــه ك ــواح ــد م ــن أف ـضــل الــاعـبـيــن
الشبان في العالم بهدف رائع في فوز
إنـكـلـتــرا عـلــى إي ـ ــران  2-6ف ــي مستهل
مشوارهما بالبطولة.
وتحتل البرازيل المركز الثاني في
القائمة بقيمة تبلغ  1.45مليار يورو،
و ك ــان فينيسيوس جــو ن ـيــور مهاجم
ريال مدريد الالعب األعلى قيمة بنحو
 200مليون يورو.
واحتلت فرنسا المركز الثالث بقيمة
تبلغ  1.34مليار يورو لفريقها ،وكان

العبو المنتخب اإلنكليزي
كـيـلـيــان مـبــابــي مـهــاجــم بــاريــس ســان
جرمان الالعب األعلى قيمة في الفريق
بقيمة  185مليون يورو.
وتــأتــي إسبانيا ( 1.2مليار يــورو)
والبرتغال ( 1.15مليار يورو) وألمانيا
( 1.02مليار يورو) في المراكز الثالثة
التالية.
وق ــارن ــت الـ ــدراسـ ــة أك ـث ــر م ــن 2000
صـ ـفـ ـق ــة ل ــاعـ ـبـ ـي ــن مـ ـ ــن األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة فــي
البطوالت األوروبـيــة الخمس الكبرى
خـ ــال ال ـف ـت ــرة م ــن ي ــول ـي ــو  2012إل ــى
نــوف ـم ـبــر  ،2021وتـ ــم ت ـحــديــد الـقـيـمــة

اإلجمالية لجميع المنتخبات في كأس
العالم بنحو  15مليار يورو.
• القيمة التأمينية
ووفقا لتحليل أجرته مؤسسة لويدز
ل ـل ـتــأم ـيــن ف ــي لـ ـن ــدن ،ب ــدع ــم م ــن مــركــز
أبحاث االقتصاد واألعمال ،تم تصنيف
الـ ـف ــرق ب ـن ــاء ع ـلــى ال ـق ـي ـمــة الـتــأمـيـنـيــة
الجماعية لالعبين.
وتصدر المنتخب اإلنكليزي القائمة
بقيمة تقدر بنحو  3.17مليارات جنيه
إسترليني ( 3.74مليارات دوالر).

وتفوقت إنكلترا على فرنسا (2.66
م ـل ـيــار جـنـيــه إس ـتــرل ـي ـنــي) وال ـب ــرازي ــل
( 2.56مليار جنيه إسترليني) لتحتل
الصدارة.
وقــالــت لــويــدز إن الـتـقـيـيــم تــم بناء
على مجموعة متنوعة من المعايير،
مثل األجور وصفقات الرعاية والعمر
ومراكز كل العب.
وت ــم تـصـنـيــف بـلـيـنـغـهــام ع ـلــى أنــه
أع ـ ـلـ ــى ال ــاعـ ـبـ ـي ــن م ـ ــن حـ ـي ــث ال ـق ـي ـمــة
التأمينية ،يليه مبابي وفينيسيوس
(رويترز)
		
جونيور.

المباراة
في سطور
المباراة :الدنمارك  -تونس
النتيجة :تعادل صفر-صفر
الملعب :استاد المدينة التعليمية ،الدوحة
ً
الجمهور 42925 :متفرجا

الدور األول

المجموعة الرابعة
الحكم :المكسيكي سيسار أرتورو راموس

اإلنذارات:

الدنمارك :راسموس كريستينسن (،)24
ماتياس ينسن ()78
تونس :طه ياسين الخنيسي ()86

التشكيلتان:

الــدن ـمــارك :كــاسـبــر شـمــايـكــل  -أنــدريــاس
كــري ـس ـت ـن ـســن ،س ـي ـمــون ك ــاي ــر (مــات ـيــاس
ينسن ،)65 ،يواكيم أندرسن  -راسموس
ك ــري ـس ـت ـن ـس ــن ،ب ـ ـيـ ــار إم ـ ـيـ ــل ه ــوي ـب ـي ــرغ،
ت ــوم ــاس دي ــاي ـن ــي (م ـي ـك ــل دامـ ـسـ ـغ ــارد،
 ،)1+45كــري ـس ـت ـيــان إريـ ـكـ ـس ــن ،يــواك ـيــم
م ــاي ـه ـل ــي  -أنـ ـ ــدريـ ـ ــاس سـ ـك ــوف أول ـس ــن
(يسبر ليندستروم ،)65 ،كاسبر دولبرغ
(أندرياس كورنيليوس.)65 ،
المدرب :كاسبر هيولماند
تونس :أيمن دحمان  -منتصر الطالبي،
ديـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ــرون ،ي ــاسـ ـي ــن مـ ــريـ ــاح  -عـلــي
ال ـع ــاب ــدي ،عـيـســى ال ـع ـيــدونــي (فــرجــانــي
ســاســي ،)88 ،ال ـيــاس الـسـخـيــري ،محمد
دراغـ ــر (وجـ ــدي ك ـشــريــدة - )88 ،يــوســف
المساكني (حنبعل المجبري ،)80 ،عصام
الجبالي (طه ياسين الخنيسي ،)80 ،أنيس
بن سليمان (نعيم السليتي.)67 ،
المدرب :جالل القادري

عندما يتحول الوقت األصلي
إلى مجرد رقم افتراضي
ّ
تحول زمن التسعين دقيقة
ف ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ك ـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم إل ــى
ً
مـجـ ّـرد رقــم افـتــراضــي استنادا
الـ ــى ال ـم ـب ــاري ــات ال ـت ــي أقـيـمــت
ح ـتــى اآلن ف ــي م ــون ــدي ــال قطر
 ،2022مــا ُي ـثـ ِـبـ ُـت أن مــا أطلقه
رئيس لجنة الحكام في «فيفا»
اإليطالي بييرلويجي كولينا
لــم يـكــن مـجــرد تـهــديــد أو حبر
على الورق.
ووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ه ـ ـي ـ ـئ ـ ــة اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
البريطانية «بي بي سي» ،كان
مـجـمــوع الــدقــائــق المحتسبة
كوقت بدل ضائع في المباريات
األولــى من المونديال القطري
 ،65بينها  27دقيقة في مباراة
إن ـك ـل ـت ــرا وإي ـ ـ ـ ــران ( )2-6ال ـتــي
انتهت في الدقيقة  117بعدما
احـ ـتـ ـس ــب الـ ـحـ ـك ــم  14دق ـي ـق ــة
إضافية في الشوط األول وحده.
لكن زمن الـ 117دقيقة ناجم
ف ــي ه ــذه ال ـم ـب ــاراة بــالـتـحــديــد
عن توقف فترة طويلة بسبب
إصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة العـ ـ ـ ـ ــب فـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل م ــن
الشوطين ،أخطرهما في األول
لـلـحــارس اإلي ــران ــي عـلــي رضــا
بيرانوند الذي أصيب بارتجاج
ً
دمــاغــي بعد اصـطــدامــه وجها
لوجه بأحد زمالئه في الفريق.
لـكــن فــي ال ـم ـبــاريــات الـثــاث

الوقت اإلضافي المحتسب للشوط األول بمباراة إيران وإنكلترا
األخـ ـ ـ ـ ــرى ،الـ ـت ــي ج ـم ـع ــت قـطــر
المضيفة باإلكوادور ،السنغال
ب ـه ــول ـن ــدا ،وويـ ـل ــز ب ــال ــوالي ــات
ُ
المتحدة ،احتسب أكثر من 10
دق ــائ ــق كــوقــت ب ــدل ضــائــع من
دون أن تشهد أي منها إصابات
خطيرة أوجبت توقفات طويلة.
يـمـكــن ال ـع ـثــور عـلــى تفسير
ل ـهــذا األمـ ــر ف ــي كـلـمــات رئـيــس
لجنة الحكام في «فيفا» كولينا
الــذي أعلن الخميس الماضي
أن الحكام سيكونون «منتبهين
ً
جدا» لوقت اللعب الفعلي.
ف ـف ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـش ــوط األول
مــن م ـبــاراة الــواليــات المتحدة
وويلز ( ،)1-1قرر الحكم القطري

عبد الرحمن ابراهيم الجاسم
احـتـســاب  9دقــائــق كــوقــت بدل
ضائع.
واس ـت ـغ ــرق ال ـش ــوط الـثــانــي
أكثر من  55دقيقة من دون أي
يشهد أي إصــابــات خطيرة أو
تدخل لحكم الفيديو المساعد
«فــي أيــه آر» مــع تسجيل هدف
واحد فقط.
لـ ـك ــن ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات األخ ـ ـ ــرى
شهدت تسجيل أهداف متأخرة
ً
ج ــدا ،كما حــال هــدف اإليــرانــي
مـ ـه ــدي ط ــار م ــي ( )90+13فــي
م ــرم ــى إن ـك ـل ـتــرا أو الـهــولـنــدي
ديفي كالسن ( )90+9في مرمى
السنغال (-2صفر).

«الديوك» يستهل
الدفاع عن لقبه
برباعية في أستراليا
استهل المنتخب الفرنسي
مشواره في الحفاظ على لقبه
بالفوز برباعية على نظيره
األسترالي ،في منافسات
المجموعة الرابعة.

لقبه
في إطار حملة دفاعه عن ّ
فــي مــونــديــال  2022بـقـطــر ،كشر
منتخب فرنسا عن أنيابه مبكرا،
ب ـف ــوزه ال ـعــريــض عـلــى أسـتــرالـيــا
بنتيجة  ،1-4بعد أن كان متأخرا
بـ ـ ـه ـ ــدف ،ف ـ ــي م ـس ـت ـه ــل م ـ ـشـ ــواره
أم ــس ضـمــن الـمـجـمــوعــة الــرابـعــة
بالبطولة.
وعلى ملعب «الجنوب» ،باغت
األستراليون أبطال العالم وتقدموا
ب ـهــدف أول مـبـكــر ب ـعــد  9دقــائــق
م ــن ص ــاف ــرة ال ـبــدايــة ب ـقــدم كــريــج
جودوين ،إثر عرضية من اليمين
مرت من الجميع ،ووجدت الظهير
األيسر الذي حولها داخل الشباك.
لم تتوقف متاعب الفرنسيين
عـنــد ه ــذا ال ـحــد ،بــل غ ــادر بعدها
بــأربــع دقــائــق لــوكــاس هرنانديز
الملعب مصابا ،ودخــل بــدال منه
شقيقه ثيو.
غير أن تلك البداية الصادمة لم
تنل من معنويات العبي فرنسا،
ال ــذي ــن اسـ ـتـ ـع ــادوا زمـ ـ ــام األم ـ ــور
فــي غضون  5دقــائــق ،أوال بهدف
التعادل برأسية أدريان رابيو في
الدقيقة .27
ثم في الدقيقة  32تقدم «الديوك»
بفضل المخضرم أوليفييه جيرو
ال ــذي تـسـلــم ت ـمــريــرة «ه ــدي ــة» من
رابـ ـي ــو داخـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة ،وج ــدت
جيرو وحيدا ليسكنها بــدون أي
مشكلة في الشباك ،ليدخل أبطال

جانب من المباراة
العالم إلــى االسـتــراحــة بأفضلية
التقدم .1-2

سيطرة كاملة
ال ـشــوط الـثــانــي شـهــد سيطرة
كاملة من كتيبة الـمــدرب ديدييه
ديشامب ،ليأتي الدور على النجم
كـيـلـيــان مـبــابــي ليضيف الـهــدف
الثالث في الدقيقة  68بعد عرضية
رائ ـع ــة م ــن ع ـث ـمــان ديـمـبـيـلــي من

اليمين حولها مبابي برأسه في
الشباك.
ثم بعدها بثالث دقائق واصل
مبابي مسلسل التألق ولكن هذه
الـ ـم ــرة ب ـص ـنــاعــة الـ ـه ــدف ال ــراب ــع
لـ ـجـ ـي ــرو ،الـ ـ ـ ــذي وض ـ ــع بـصـمـتــه
الشخصية الـثــانـيــة فــي الـمـبــاراة
برأسية مميزة.
وب ـهــذا ال ـفــوز الـعــريــض يوجه
ب ـط ــل ال ـع ــال ــم إنـ ـ ـ ــذارا م ـب ـك ــرا لكل
منافسيه فــي البطولة ،ويتصدر

جيرو يعادل الرقم القياسي لتييري هنري
ع ـ ـ ــادل م ـه ــاج ــم ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـف ــرن ـس ــي،
أوليفييه جيرو ،الرقم القياسي الفرنسي
المسجل بــا ســم تييري هـنــري بتسجيله
هدفين في المباراة االفتتاحية لمنتخب
بـ ــاده ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم ل ـكــرة ال ـق ــدم أم ــام
أستراليا ،أمــس ،ليصل إلــى رقــم  51هدفا
دوليا.

ووضع أوليفييه جيرو البالغ من العمر
 36ع ــام ــا أصـ ـح ــاب األرض ف ــي الـمـقــدمــة
بنتيجة  1-2بضربة رأس بعد م ــرور 32
دقـيـقــة ،وأض ــاف هــدفــه الشخصي الثاني
في الدقيقة  71ليدفع فرنسا للتقدم 1-4
ب ـض ــرب ــة رأس إثـ ــر ت ـم ــري ــرة ع ــرض ـي ــة مــن
كيليان مبابي.

وانضم جيرو إلــى التشكيلة ليخوض
مـبــاراتــه الــدولـيــة رقــم  115بعد استبعاد
كريم بنزيمة من المشاركة بالبطولة بسبب
اإلصابة يوم السبت الماضي.
وعادل جيرو الرقم القياسي الذي سجله
هنري في مسيرته الدولية المؤلفة من 123
مباراة في الفترة من  1997حتى .2010

فالنسيا يعاني
من التواء
في الكاحل
ال يزال إينر فالنسيا قائد اإلكوادور وهدافها
ً
يعاني التواء طفيفا في الكاحل قبل مواجهة
هولندا في المجموعة األولى بكأس العالم لكرة
القدم حيث يمكن للمنتخب القادم من أميركا
الجنوبية أن يتأهل للدور الثاني للمرة الثانية
فقط في تاريخه.
وخرج فالنسيا مصابا بعد تسجيله هدفين
في فوز اإلكوادور االفتتاحي على قطر مما أثار
عالمة استفهام بشأن جاهزيته أمــام هولندا
يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة .وق ـ ــال ط ـب ـيــب ال ـف ــري ــق كــامـيـلــو
تشيكيتو للصحافيين «خضع أ مــس لبعض
الفحوص باألشعة والتي لم تظهر أي خطورة.
كان التواء خفيفا .سنعرف كيف سيتطور األمر
فــي األي ــام القليلة المقبلة فــي صــالــة األلـعــاب
الرياضية وفي الملعب».
وق ـ ــال الـ ـم ــدرب جــوس ـتــافــو ألـ ـف ــارو بــالـفـعــل

إ نــه يتوقع أن يلعب المهاجم المخضرم ،في
حين ذكر حارس المرمى هرنان جالينديز أن
اإلكــوادور سعيدة ألنها باتت تملك مصيرها
بعد فوزها المريح  - 2صفر على قطر صاحبة
الضيافة.
وأضــاف للصحافيين «لدينا فرصة كبيرة
لـعــدم االعـتـمــاد عـلــى نـتــائــج اآلخ ــري ــن .بـعــد أن
تغلبنا على قطر نعتمد فقط على أنفسنا».
وفــازت هولندا ،التي وصلت إلــى نهائيات
كأس العالم ثالث مرات ،في مباراتها االفتتاحية
 - 2صفر على السنغال.

مـنـفــردا مـنــذ ال ـبــدايــة المجموعة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة بـ ـث ــاث ن ـ ـقـ ــاط ،بـ ـف ــارق
ن ـق ـط ـت ـيــن عـ ــن كـ ــل مـ ــن مـنـتـخـبــي
الدنمارك وتونس اللذين اكتفيا في
وقت سابق أمس بتعادل سلبي،
بينما يقبع المنتخب األسترالي
في ذيل المجموعة بدون رصيد.
وس ـت ـش ـه ــد الـ ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة
السبت المقبل ،مباراة من العيار
الـثـقـيــل بـيــن فــرنـســا وال ــدن ـم ــارك،
حيث سيبحث بطل العالم مرتين
( 1998و )2018عن إضافة  3نقاط
جــديــدة تؤمن لها بطاقة العبور
إلـ ـ ــى ث ـم ــن الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،ب ـي ـن ـمــا لــن
يكون هناك بديل أمــام المنتخب
اإلسكندنافي عــن النقاط الثالث
لـلـحـفــاظ ع ـلــى آم ــال ــه ف ــي ال ـمــرور
للدور التالي.
أما «نسور قرطاج» فسيكونون
أمام فرصة سانحة القتناص أول 3
نقاط كاملة لهم في البطولة ،أمام
«الجريح» منتخب أستراليا.
(إفي)

المباراة في سطور
التشكيلتان:

المباراة :فرنسا  -أستراليا 1-4
الملعب :استاد الجنوب -الوكرة
ً
الجمهور 40875 :متفرجا

الدور األول

المجموعة الرابعة
الحكم :الجنوب إفريقي فيكتور غوميس

األهداف:

فرنسا :أدريان رابيو ( ،)27أوليفييه جيرو (32
و ،)71كيليان مبابي ()68
أستراليا :كريغ غودوين ()9

اإلنذارات:

أستراليا :ميتشل ديوك ( ،)55جاكسون إيرفاين
( ،)80آرون موي ()5+90

ف ــرنـ ـس ــا :هـ ــوغـ ــو ل ـ ــوري ـ ــس ،بـ ـنـ ـج ــام ــان ب ــاف ــار
(ج ــول كــونــديــه  ،)89إبــراهـيـمــا كــونــاتـيــه ،دايــو
اوباميكانو ،لوكا هرنانديز (تيو هرنانديز ،)13
أوريليان تشواميني (يوسف فوفانا  ،)77أدريان
رابيو ،عثمان ديمبيليه (كينغسلي كومان ،)77
انطوان غريزمان ،كيليان مبابي ،أوليفييه جيرو
(ماركوس تورام .)89
المدرب :ديدييه ديشان
أس ـتــرال ـيــا :مــاثـيــو رايـ ــن ،نــاثــانـيــل أتكينسون
(مـيـلــوش ديغينيك  ،)85ه ــاري ســوتــار ،عزيز
ب ـه ـي ـتــش ،كـ ــاي رولـ ـ ــز ،رايـ ـل ــي م ــاك ـغ ــري (أويـ ــر
مــاب ـيــل  ،)73آرون م ـ ــوي ،ج ــاك ـس ــون إيــرفــايــن
(كيانو باكوس  ،)85ماثيو ليكي ،ميتشل ديوك
(جايسون كامينغز  ،)56كريغ غودوين (غارانغ
كوول .)73
المدرب :غراهام أرنولد
(أ ف ب)

ً
بيبي و 15عاما من الدفاع عن قميص البرتغال

أكـ ـ ـ ــد روبـ ـ ـ ـ ــن ديـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،مـ ــدافـ ــع
مانشستر سيتي وأحد الالعبين
األس ـ ــاس ـ ـي ـ ـي ـ ــن فـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
البرتغالي لـكــرة ال ـقــدم ،أن بيبي
انـ ـض ــم إل ـ ــى الـ ـف ــري ــق فـ ــي ال ــوق ــت
ال ـم ـح ــدد وفـ ــي وضـ ــع ي ـس ـمــح لــه
بــال ـم ـشــاركــة ف ــي م ــون ــدي ــال قـطــر،
الذي يصل إليه العب ريال مدريد
السابق في اللحظة التي أتم فيها
ً
 15عاما مع «سيلساو أوروبا».
وكانت الحالة البدنية لبيبي،
ال ـمــولــود فــي مــاسـيــو (ال ـبــرازيــل)
فــي  16ف ـبــرايــر  ،1983أح ــد أكـثــر
المسائل تعقيدا في قائمة المدرب
فرناندو سانتوس لكأس العالم.
وأش ـ ــار روبـ ــن دي ـ ــاس ،إل ــى أن
بيبي ،الذي يلعب حاليا لمصلحة
ب ــورت ــو ،أص ـبــح ف ــي حــالــة بدنية
ج ـ ـيـ ــدة بـ ـع ــد ع ـ ـ ــدة أسـ ــاب ـ ـيـ ــع مــن
التوقف عن اللعب بسبب التواء
في الركبة اليسرى.
وأك ـ ـ ــد ل ــوس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام قـبــل
ج ـل ـس ــة م ـ ـ ـ ــران ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــال أم ــس
(الثالثاء) ،أن «الشخص المثالي
للتحدث عن هذا األمر هو بيبي.
يبدو في حالة جيدة ،وأنا سعيد

بيبي نجم المنتخب البرتغالي خالل التدريبات
مــن أج ـلــه ،ألن ــه مــر بـفـتــرة تــوقــف
صعبة».
واحـ ـتـ ـف ــل ب ـي ـب ــي أمـ ـ ــس األول
(االث ـن ـي ــن) ب ـم ــرور  15عــامــا على
ظ ـ ـه ـ ــوره األول م ـ ــع ا ل ـم ـن ـت ـخ ــب

ال ـبــرت ـغــالــي أم ـ ــام ف ـن ـل ـنــدا ،ومـنــذ
ذلـ ــك ال ـح ـي ــن ،ش ـ ــارك ف ــي بـطــولــة
كأس األمم األوروبية أربع مرات،
مــن بينها تـلــك الـتــي تــوجــت بها
ال ـب ــرت ـغ ــال ع ـل ــى ح ـس ــاب فــرنـســا

فــي نهائي  ،2016وفــي نهائيات
كأس العالم الثالث حتى النسخة
الحالية في قطر.
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن عـ ـم ــره (39
عاما) ،فإنه ال يزال عنصرا مهما

في بورتو وفي المنتخب الوطني
نظرا لخبرته ولياقة البدنية التي
ال تزال قوية.
ولـطــالـمــا ك ــان قطعة أساسية
بــالـنـسـبــة ل ـفــرنــانــدو ســان ـتــوس،
عـلــى الــرغــم مــن أن ال ـم ــدرب لديه
العبون آخــرون رفيعو المستوى
في مركز الدفاع.
ومـ ـ ــن بـ ـي ــن هـ ـ ـ ــؤالء أن ـط ــون ـي ــو
سيلفا ،الذي تألق مع بنفيكا رغم
أن ــه لــم ي ـت ـجــاوز الـتــاسـعــة عـشــرة
من عمره ،والــذي قال عنه روبين
دياس« :إنه العب جيد للغاية».
ويقع بيبي وأنطونيو سيلفا
ع ـل ــى أقـ ـص ــى ط ــرف ــي ال ـم ـن ـت ـخــب
البرتغالي من حيث العمر ،فهما
األكبر واألصغر سنا في الفريق،
الستكمال خط الدفاع مع روبين
دي ــاز ال ــذي أك ــد أن ــه لـيــس لديهم
اآلن سـ ــوى «ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ال ـفــوز
ع ـلــى غ ــان ــا» ف ــي مـسـتـهــل م ـشــوار
«البحارة» في المونديال.
(إفي)
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رياضة
ألمانيا تبدأ رحلة التعويض باختبار في المتناول أمام اليابان

ألمانيا  xاليابان

٤:٠٠م

العبو المنتخب األلماني خالل مباراة سابقة

يفتتح منتخب ألمانيا مشواره
في نهائيات كأس العالم لكرة
القدم ،قطر  ،2022اليوم،
بلقاء نظيره الياباني ،ضمن
الجولة األولى من المجموعة
الخامسة في الدور األول.

 ...والعبو اليابان في مباراة سابقة

بعد تنازل ألمانيا عن لقبها العالمي قبل
أربعة أعــوام بالخروج من الــدور األول ،تبدأ
رحلة التعويض باختبار في المتناول ،عندما
تلتقي مــع منتخب الـيــابــان ال ـيــوم األرب ـعــاء،
ضمن الجولة االولى من المجموعة الخامسة
في مونديال قطر .2022
وفي مباراة تجمع «دي مانشافت» بالعبين
على دراية تامة بالكرة األلمانية كون الكثير
منهم يلعبون في «بوندسليغا» ،يبدو رجال
المدرب هانزي فليك مرشحين لحصد نقاطهم
الثالث األولــى في المجموعة الخامسة على
حساب «الساموراي األزرق» الياباني في أول
مواجهة بين الطرفين في بطولة دولية.
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي تــاري ـخ ـهــا ب ـعــد ال ـحــرب
العالمية الثانية ،أخفقت ألمانيا ،بطلة العالم
ً
أربع مرات ،في بلوغ ربع النهائي مرتين تواليا
في بطولة كبرى ،بعدما انتهى مشوارها أيضا
في ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.
لكن «هذه األمور تحصل في بعض األحيان»
بحسب المهاجم المخضرم توماس مولر الذي

رأى أنه «ال يمكنك الفوز على الدوام .ستختبر
بعض األيام السيئة».
وبعد نهاية كئيبة لعهد ا لـمــدرب يواكيم
لوف ،الذي قاد ألمانيا على األقل إلى نصف
النهائي قبل  ،2018ومنحها لقب  2014في
البرازيل ،بعد فوز صارخ على الدولة المضيفة
 1-7فــي نـصــف الـنـهــائــي ،اسـتـعــادت ألمانيا
القليل من بريقها تحت إشراف هانزي فليك
الذي لم يخسر في أول  13مباراة.
لكن نهاية دور المجموعات في دوري األمم
األوروبية نهاية سبتمبر ،حيث أهدر األلمان
فرصة التأهل لنصف النهائي بسقوط على
أرضهم أمام المجر صفر -1وتعادل مع إنكلترا
 3-3بعدما كانوا متقدمين 2-صفر ،كشفت عن
ثـغــرات دفاعية جدية ومشكالت متكررة في
انهاء الهجمات أمام مرمى الفريق الخصم.
وعلى الرغم من اكتفائه بخوض أقل من 60
دقيقة منذ أواخ ــر سبتمبر بسبب اإلصــابــة،
ً
ّ
يعول فليك على مولر ( 33عاما) الذي يخوض
النهائيات للمرة الرابعة.

وغــاب مولر عــن فريقه بــايــرن منذ دخوله
ً
ب ــدي ــا ف ــي ال ـف ــوز ع ـلــى بــرش ـلــونــة اإلس ـبــانــي
3صفر في نهاية الشهر الماضي في دوريأبطال أوروبــا بسبب مشكلة في الــورك ،لكنه
عـ ــاود ت ـمــاري ـنــه بـشـكــل ك ــام ــل م ــع الـمـنـتـخــب
الــوطـنــي فــي قـطــر ،ويمني النفس بــأن يكون
في جاهزية تامة لمساعدة «مانشافت» على
محاولة الفوز بلقبه الخامس.
ً
لـكـنــه ال يــريــد ال ــذه ــاب ب ـع ـيــدا فــي تفكيره
والمقاربة هــي «التعامل مــع كــل مـبــاراة على
ً
ح ـ ـ ــدة .ي ـج ــب ع ـل ـي ـنــا أوال أن ن ـت ـخ ـطــى دور
ال ـم ـج ـم ــوع ــات .ه ـ ــذه ه ــي األول ـ ــوي ـ ــة .بـعــدهــا
سنتعامل مع خصمنا التالي والتفكير به .لن
نشغل أنفسنا قبل البداية بهوية خصومنا
وفــي أي دور سنلتقيهم» ،وشــدد «هــذا األمــر
ً
لم يكن يوما طريقة تفكير منتخب ألمانيا».

فرصة ذهبية
ً
وأمام مولر شخصيا فرصة ذهبية لتعزيز

سجله المونديالي البالغ  10أهــداف ،وربما
الوصول الى رقم مواطنه ميروسالف كلوزه
الــذي يتصدر الئحة هــدافــي النهائيات بــ16
ً
ه ــدف ــا أمـ ــام ظ ــاه ــرة ال ـب ــرازي ــل رون ــال ــدو ()15
واأللـمــانــي اآلخــر «المدفعجي» الــراحــل غيرد
مولر (.)14
لكنه ق ــال« :ال أفـكــر بــاألهــداف الشخصية.
هدفنا هو على الدوام الفوز بالبطولة وسنقدم
ً
كل ما لدينا كي يخرج المنتخب منتصرا ،إذا
نجحنا في ذلك فسنكون أكثر الناس سعادة،
وإذا تمكنت من تسجيل بعض األه ــداف في
هذه الرحلة وتمكن فريقنا من الفوز بالبطولة
ً
فسأكون أكثر سعادة».

َّ
صداقة ُم َعلقة

وفي ظل وجــود ثمانية العبين محترفين
في ألمانيا ،بينهم سبعة في الدرجة األولى
«ب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا» ،تـ ـع ـ ّـول ال ـي ــاب ــان ع ـلــى عــامــل
معرفتها باأللمان لمحاولة الخروج بنتيجة

إيجابية تبقي بها حظوظها على نيل إحدى
البطاقتين الى ثمن النهائي.
لكن مهاجم فــرايـبــورغ ريتسو دوان شدد
ً
على أن الصداقة والزمالة ستضعان جانبا
عندما يطأ المنتخبان ملعب استاد خليفة
الدولي.
ومع كشفه «أني لست على اتصال بهما هنا
(في قطر)» ،يواجه دوان احتمال لقاء زميليه
ماتياس غينتر وكريستيان غونتر.
وعلق على هذا االحتمال بالقول« :بالطبع
َّ
أنا سعيد بمواجهتهما لكننا صداقتنا ُم َعلقة
من اآلن وحتى العام الجديد (أي عندما يعاود
الدوري األلماني نشاطه) .سأقدم كل شيء من
أجل بلدي».
وي ــؤم ــن دوان أن ل ـب ــاده «ف ــرص ــة كـبـيــرة»
لـلـتــأهــل ع ــن ه ــذه ال ـم ـج ـمــوعــة رغ ــم صـعــوبــة
ال ـم ـه ـمــة ف ــي ظ ــل وج ـ ــود أل ـمــان ـيــا وال ـع ـمــاق
األوروبي اسبانيا بطلة ( .2010أ ف ب)

فليك يبحث عن قلب الهجوم الضائع
ت ــوم ــاس ب ــاخ ف ــي ب ــاد «الـمــدفـعـجــي»
غـيــرد مــولــر وال ـهــدافــان الــرائـعــان يورغن
كلينسمان ومـيــروســاف كـلــوزه ،ال يــزال
الـمـنـتـخــب األل ـم ــان ــي يـبـحــث ع ــن خليفة
شــرعــي لـهــؤالء فــي مــونــديــال  2022لكرة
القدم ،ما أجبر المدرب هانزي فليك على
استدعاء مهاجمين جديدين إلى تشكيلته.
واعتمد المنتخب األلماني على مهاجم
ً
مميز فــي كــل مــرة تــوج بها بـطــا للعالم
( 4م ـ ـ ــرات) ،ب ـ ــدءا ب ـه ـل ـمــوت ران صــاحــب
أح ــد أه ــداف منتخب ب ــاده فــي الـمـبــاراة
النهائية ضد المجر عام  ،1954التي عرفت
بـ«معجزة برن».
أم ــا فــي الـمــاضــي الـقــريــب فـبــرز كلوزه
أفـضــل ه ــداف فــي تــاريــخ نـهــائـيــات كــأس
العالم مع  16هدفا ،كما انه الى جانب مولر
وكلينسمان يتواجدون في قائمة أفضل
ستة مراكز لهذه الفئة.

فالمهاجم سيرج غنابري مثال ،ليس
ً
متحمسا لشغل مركز قلب الهجوم ،وقال
في هذا الصدد« :الجميع يدرك أن مركزي
المفضل هو وراء المهاجمين ،لكني أشعر
بالراحة أيضا على الجناحين» .وعما إذا
كان ّ
يحبذ شغل مركز الالعب رقم  ،9أجاب
ً
مــازحــا« :قــد يكون هــذا األمــر خ ـيــارا ،لكن
سينتهي بي األمــر على مقاعد الالعبين
االح ـت ـيــاط ـي ـيــن» ،ف ــي حـيــن أن زمـيـلــه في
الـفــريــق ك ــاي هــافـيــرتــس ال يـحـ ّـبــذ ب ــدوره
شغل هذا المركز.

هافيرتس الحل
لكن قبل انـطــاق كــأس الـعــالــم بثالثة
أسابيع ،أصيب فيرنر في كاحله األيسر
بـ ــدوري أب ـطــال أوروب ـ ــا ،فــي الــوقــت الــذي
بــدأ يستعيد مـسـتــواه إلــى جــانــب زميله

ف ــي ف ــري ــق الي ـب ــزي ــغ األل ـم ــان ــي الـفــرنـســي
كريستوفر نكونو.
أم ــا ال ـمــرشــح الـ ـب ــارز لـلـعــب ف ــي مــركــز
قلب الهجوم فهو هافيرتس ،الذي يلعب
أساسيا في صفوف تشلسي اإلنكليزي.
وك ــان هافيرتس أعـلــن «مــركــزي داخــل
ً
الملعب ال يهمني فعال .اللعب في مركز
الرقم  10أو  9أو على الجهة اليمنى ،كل
ما أريده هو مساعدة الفريق وكسب ثقة
المدرب».
وقال المدرب« :بات هافيرتس خطيرا
ويملك نوعية فــي اللعب وسـ ّـجــل أهدافا
هامة بينها هدفاه ضد إنكلترا».
أما قائد منتخب ألمانيا الفائز بكأس
ال ـع ــال ــم  1990ل ــوت ــار م ــات ـي ــوس فــاعـتـبــر
لصحيفة بيلد األلمانية أنه «إذا استعاد
مولر (توماس) مستواه فيمكن اختياره
في هذا المركز» على حساب هافيرتس.

ّ
غنابري يعول على موسمه الرائع
ّ
يعول المهاجم األلماني سيرج غنابري على المستوى
الرائع الذي يقدمه هذا الموسم مع فريقه بايرن ميونيخ،
من أجل محاولة تعويض ما فاته قبل أربعة أعوام ،حين
غاب عن نهائيات كأس العالم بسبب اإلصابة.
وفي مقابلة له مع صحيفة «دوناكوريير» األلمانية ،قال
غنابري« :نحن مدينون بذلك الى المشجعين ،السيما بعد
مشاركتنا األخيرة في كأس العالم .نريد الفوز باللقب،
لكن من الواضح أيضا أن األمر لن يكون سهال».
وفـ ــي ح ــدي ــث م ــع م ــوق ــع ف ـي ـف ــا ،تـ ـط ـ ّـرق غ ـن ــاب ــري ال ــى
المنافسة ا لـتــي يتوقعها فــي المجموعة ،قــا ئــا« :نحن
نعلم أن مباراتنا األخـيــرة ضــد إسبانيا لــم تكن جيدة.
وأنا ال أستهين بالمنتخب الياباني ،فهو يضم الكثير من
الالعبين الذين يلعبون في دوريات كبيرة مثل األلماني
واإلنكليزي».
ً
وتابع« :قد تكون كوستاريكا الفريق األقل حظا ،لكن
خالل البطولة يكون كل منتخب في غاية الحماسة .يتعين

علينا الـتـعــامــل مــع جميع الـمـبــاريــات بنفس االح ـتــرام
والحافز وتقديم أفضل أداء لدينا».
وعــن مواجهة إسبانيا بــالــذات ،ق ــال« :نـحــن نــرغــب في
تحقيق الفوز .أعتقد أنها ستكون المباراة الحاسمة،
ألنها ستحدد صــدارة المجموعة أو بطاقتي
التأهل .يجب علينا الفوز في هذه المباراة
ونحن نريد الفوز بها ،لكي نثأر من هزيمتنا
األخيرة ضدهم».

سيرج غنابري

مورياسو

أكـ ــد م ـ ــدرب مـنـتـخــب الـ ـي ــاب ــان ،هــاجـيـمــي
م ــوري ــاس ــو ،ق ـب ــل أن ي ـس ـت ـهــل م ـ ـشـ ــواره فــي
مــونــديــال قـطــر ال ـيــوم بـمــواجـهــة ألمانيا،
ضمن المجموعة الخامسة ،أنه يتعين
على فريقه «بذل كل الجهد» أمام أبطال
الـعــالــم أرب ــع م ــرات مــن قـبــل ،ألنــه ليس
هناك سبيل آخــر ،وإال ستكون األمور
«صعبة».
وصـ ـ ــرح م ــوري ــاس ــو خ ـ ــال مــؤت ـمــر
صحافي عشية المباراة« :سنلعب من
أجل الفوز ،في كل مباراة ،وننتظر أن
يبدأ كــل هــذا .فكرتنا أننا سنلعب من
أجل النقاط الثالث في كل مباراة .وفي هذا
المونديال سيسر األمر بنفس الشكل».

بيرهوف :ضغوط على الالعبين بسبب «الشارة»
بيرهوف

أكد مدير االتحاد األلماني لكرة القدم أوليفر
بيرهوف أن الجدل الدائر حول شارة القيادة
متعددة األلــوان ضمن حملة «حب واحــد» في
مــونــديــال قـطــر ،تـفــرض الـمــزيــد مــن الضغوط
على الالعبين.
وقال بيرهوف ،في بيان مشترك ،مع بيرند
ن ــوي ـن ــدورف رئ ـيــس االتـ ـح ــاد األل ـم ــان ــي لـكــرة
ً
القدم أمــس« ،األمــر مزعج حقا ،فيفا يقول إن
األم ــر متعلق بـكــرة ال ـقــدم ،متعلق بالالعبين
وقدرتهم على االستعداد بشكل جيد» .واتفقت
مجموعة من الدول األوروبية على ارتداء قادة

الـمـنـتـخـبــات الـ ـش ــارة م ـت ـعــددة األلـ ـ ــوان خــال
مباريات كــأس العالم في قطر ،والتي تعتبر
فـيـهــا الـمـثـلـيــة الـجـنـسـيــة م ـح ـظ ــورة ،ل ـكــن تم
التراجع عن هذه الخطوة وسط تهديدات من
الفيفا بفرض عقوبات رياضية.
وأك ــد بـيــرهــوف أن ال ـقــرار ال ــذي ص ــدر في
اللحظات األخيرة فرض المزيد من الضغوط
ع ـلــى الــاع ـب ـيــن ،ال ــذي ــن أرادوا ال ـتــرك ـيــز على
واج ـب ــات ـه ــم ال ــري ــاض ـي ــة واآلن ي ـتــم اتـهــامـهــم
باالفتقار إلى الشخصية.
وأوض ــح بـيــرهــوف أن هــذه الحملة لــم يتم

فليك مدرب المنتخب األلماني

مورياسو :سنلعب من أجل الفوز

هدفنا واضح
واآلن ،حـ ــان وقـ ــت ال ـج ــد بالنسبة
ل ــأل ـم ــان وغـ ـن ــاب ــري ،الـ ـ ــذي أقـ ــر بــأنــه
«بالنسبة لــي ،اللعب في كــأس العالم
شيء جديد ،ولهذا السبب هناك شيء
(أ ف ب)
من التوتر».

وسجل مولر  10أهداف في نهائيات
ك ــأس ال ـعــالــم لـكـنــه اكـتـفــى بـحـفـنــة من
المباريات في صفوف بايرن ميونيخ
منذ سبتمبر الماضي ،بسبب بعض
األلـ ــم ف ــي ظ ـه ــره وورك ـ ـ ــه ،وبــالـتــالــي
يـ ـخ ــوض م ــون ــدي ــال ــه الـ ــرابـ ــع وس ــط
الشكوك حول لياقته البدنية.
وفتحت إصابة فيرنر الباب أمام
مهاجمين صــاعــديــن هـمــا نيكالس
ف ــول ـك ــروغ وي ــوس ــوف ــا م ــوك ــوك ــو من
فيردر بريمن وبوروسيا دورتموند
تواليا ،أما بالنسبة الى فولكروغ فإن
هدفه في مرمى عمان يؤكد أن الهداف
ً
صاحب الـ 29عاما قد يكون أكثر من
ّ
حل بالنسبة الى فليك.
(أ ف ب)

اإلع ــان عنها قـبــل فـتــرة وج ـيــزة ،وأن الفيفا
كــان يعرف «منذ فترة طويلة أننا نرغب في
إرتداء الشارة».
وبحسب الدول المشاركة في هذه الحملة،
فإنه تم إبالغ الفيفا بشأن األمر في سبتمبر
ً
الماضي لكنه لم يرد أبــدا .وأشار نويندورف
إلى أن التهديد بفرض عقوبات رياضية يفرض
«الكثير من الضغوط على الالعبين ويجلب
حالة من عدم الراحة إلى الفرق ،ليس هذا ما
تحتاج إليه قبل بطولة مثل هذه».
(د ب أ)

وتــابــع «علينا أن نبذل كــل جهودنا ،وإال
فستكون األم ــور صـعـبــة .نــؤمــن فــي أنفسنا
ونعلم أن بإمكاننا المنافسة .ال نريد فقط
تجاوز دور المجموعات ،نرغب في مواصلة
التقدم بالبطولة».
وأضــاف «نريد تغيير التاريخ ،لهذا نحن
هـنــا .نــريــد إظـهــار للعالم أنـنــا ق ــادرون على
ذلك».
وبـ ـخـ ـص ــوص ال ـت ـش ـك ـي ــل ،قـ ـ ــال «س ـن ـع ـلــن
عنه قبل المواجهة» ،حيث ستلعب اليابان
ض ــد أل ـمــان ـيــا ،ق ـبــل مــواج ـهــة إس ـبــان ـيــا أم ــام
كوستاريكا بنفس المجموعة.
(إفي)

ساني يغيب لإلصابة
أ عـلــن المنتخب األلماني
أمــس غياب الجناح ليروي
ساني عــن مواجهة اليابان
فـ ـ ـ ــي اف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاح م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات
المجموعة الخامسة بكأس
ال ـع ــال ــم ل ـك ــرة الـ ـق ــدم بسبب
إصابة في الركبة.
ولم يشارك الالعب ،البالغ
 26عاما ،في الـمــران األخير
قبل المباراة المقرر إقامتها
الـ ـي ــوم ،ومـ ــن غ ـيــر ال ــواض ــح
فترة غيابه.
وسـ ـتـ ـلـ ـع ــب ألـ ـم ــانـ ـي ــا مــع

إسبانيا في  27الجاري ،قبل
أن تختتم دور المجموعات
أمـ ـ ـ ـ ـ ــام ك ـ ــوسـ ـ ـت ـ ــاريـ ـ ـك ـ ــا أول
ديسمبر.
وكـ ــانـ ــت ألـ ـم ــانـ ـي ــا ،بـطـلــة
ال ـع ــال ــم أرب ـ ــع مـ ـ ــرات ،وال ـتــي
خــرجــت بـشـكــل م ـفــاجــئ من
الدور األول في نسخة ،2018
اف ـت ـقــدت الـمـهــاجــم نيكالس
فولكروج لعدة أيــام ،بسبب
معاناته من نزلة بــرد ،لكنه
عاد إلى المران.
(رويترز)

حارس مرمى كوستاريكا كيلور نافاس (وسط) وزمالؤه في التدريب

جانب من تدريبات المنتخب اإلسباني

إسبانيا بجيلها الشاب في مواجهة مخضرمي كوستاريكا

ً
ّ
يعول منتخب إسبانيا كثيرا
على العبيه الشباب عندما
يلتقي اليوم نظيره منتخب
كوستاريكا في الجولة األولى
من المجموعة الخامسة بالدور
األول لمونديال قطر .2022

يتطلع منتخب إسبانيا بطل  2010إلى
استعادة مكانته بعد المشاركتين المخيبتين
َ
في مونديالي  2014حين تنازلت عن اللقب
وخرجت من الدور األول ،ثم  2018حين انتهى
م ـش ــواره عـنــد ثـمــن الـنـهــائــي ،عـنــدمــا يلتقي
اليوم مع منتخب كوستاريكا ضمن الجولة
األولى من المجموعة الخامسة في الدور األول
لمونديال قطر .2022
وفــي أول لقاء بين المنتخبين على
الصعيد الــرسـمــي ،تـبــدو إسـبــانـيــا مع
مــدربـهــا لــويــس أنــريـكــي ومـجـمــوعــة من
الشبان والكثير من العبي برشلونة
( ،)8مرشحة لتخطي كوستاريكا على
ملعب «الثمامة».

إلسبانيا بقيادة المدرب لويس إنريكي في
كأس العالم ألول مرة ،عندما تواجه الالعبين
أصـحــاب الـخـبــرة بكوستاريكا فــي الجولة
االفتتاحية بالمسابقة األربعاء.
ومع وجود القائد سيرجيو بوسكيتس
بمفرده من تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس
ا ل ـ ـعـ ــا لـ ــم  2010ف ـ ــي ج ـن ــوب
إف ـ ــريـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــا ،ت ـ ـحـ ــت ق ـ ـيـ ــادة

ّ
المدرب فيسنتي ديل بوسكي ،ضخ لويس
ً
إنريكي دمــاء جديد من الالعبين استعدادا
لقطر.
وتـضــم التشكيلة الـحــالـيــة ثـنــائــي وســط
ً
ً
برشلونة بيدري ( 19عاما) وغابي ( 18عاما)،
إلى جانب زميلهما في النادي فيران توريس
ً
( 22عاما) ،وسط العديد من الالعبين الشبان
اآلخرين.
واختار إنريكي ،الذي قاد بالده إلى قبل
نهائي بطولة أوروب ــا العام الماضي وقبل
ال ـخ ــروج ب ــرك ــات الـتــرجـيــح أمـ ــام إيـطــالـيــا،

الصورة مكتملة

إسبانيا  xكوستاريكا

وعـ ـل ــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،تـ ـب ــدو الـ ـص ــورة
مكتملة بالنسبة لمنتخب كوستاريكا ،الذي
تشارك في كأس العالم للمرة السادسة ،حيث
تضم تشكيلته  6العبين من منتخب 2014

7:00م

التشكيلة األساسية
وس ـت ـظ ـهــر ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـش ــاب ــة ال ـحــال ـيــة

ً
ً
 14الع ـب ــا ،أع ـمــارهــم بـيــن  25عــامــا أو أقــل،
ومتوسط أعمار العبي التشكيلة هو ثالث
ً
أصغر متوسط بين  32منتخبا في قطر.
وقــال توريس للصحافيين« :نحن فريق
ً
ينتظرنا الكثير .لدينا تشكيلة شابة جدا،
ً
ً
مشددا على أن العمل ال يزال مستمرا».
وقال توريس« :نحن غير ملزمين بالوجود
ّ
في ّ
سنقدم قصارى
أي مركز .نحن ببساطة
جهدنا لتحقيق النتائج ،وإذا كان بوسعنا،
س ـنــواصــل ال ـت ـق ــدم .إذا ل ــم نـحـقــق الـنـتــائــج
سنخرج برؤوس مرفوعة وسنواصل العمل».

استبعاد
إنريكي:
بأقصى
اللعب
علينا
فرناندو:
ً
ً
عال
غايا كان قرارا صعبا
طاقة وتركيز ٍ
أكـ ــد م ـ ــدرب كــوس ـتــاري ـكــا الـكــولــومـبــي
لــويــس فــرنــانــدو ســواريــز أن عـلــى فريقه
اللعب «بأقصى طاقة طوال  90دقيقة» أمام
إسبانيا في مونديال قطر.
وق ــال س ــواري ــز ،فــي مــؤتـمــر صحافي
عشية المباراة« :من المنطقي قول إنها
ً
سـتـكــون م ـبــاراة مـعـقــدة ج ــدا؛ علينا
التيقظ في كل لحظة لخطتنا ،التي
نسعى مــن خــالـهــا لتعقيد األم ــور
على المنافس».
وأضاف «ثم علينا أن نستغل نقاط
قــوتـنــا .علينا الـلـعــب  90دقـيـقــة بأقصى
ط ــاق ــة .لــدي ـنــا الع ـب ــون ك ـث ـيــرون ي ــري ــدون
خوض هذا المونديال الذي بدأنا اإلعداد

له منذ فترة طويلة .نحن منذ شهور في
حالة المونديال».
وتــابــع «ليس علينا تصحيح األشياء
ول ـكــن علينا الـتـحـســن .لـقــد فـعــل الـفــريــق
أشـ ـي ــاء ج ـي ــدة وش ـي ـق ــة ،ع ـل ـي ـنــا تـحـسـيــن
االن ـ ـطـ ــاقـ ــات وأعـ ـتـ ـق ــد أنـ ـن ــا ن ـف ـع ــل ذلـ ــك.
بالتأكيد ليس فعله في التدريبات كفعله
في المباريات».
وأك ـ ــد أن وضـ ــع «ال ـت ـش ـك ـيــل األس ــاس ــي
ً
صـعــب جـ ــدا ،ول ــم أض ـعــه حـتــى اآلن .لكن
ال ـج ـم ـيــع م ـس ـت ـع ــدون .واألفـ ـض ــل ه ــو من
س ـي ـك ــون ع ـل ــى دك ـ ــة االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ،لــدعــم
األساسيين».
(إفي)

ك ـشــف ل ــوي ــس إن ــري ـك ــي ،م ـ ــدرب إس ـبــان ـيــا،
عــن سبب استبعاد خوسيه لويس غايا من
معسكر المنتخب ،وهــي «إصابة في الكاحل
تستغرق  15يــومــا» للتعافي منها ،ولــم يكن
يستطيع المغامرة باالعتماد على جــوردي
ألبا وحده في أول مباراتين ،وأن الوضع ربما
يتطور إلى عدم وجود ظهير أيسر ،لذا تحدث
مع غايا «من منطلق العقل وليس العاطفة».
وقال المدرب ،خالل مؤتمر صحافي عشية
مواجهة كوستاريكا« ،ما حدث مع غايا تكرر
في جميع الفرق ،يجب أن اتخذ قرارا ،بالعاطفة
كنت ألبقي عليه لكن بالمنطق وبعد استشارة
األط ـ ـبـ ــاء وأش ـ ـخـ ــاص م ــن خـ ـ ــارج ال ـم ـع ـس ـكــر،
أبلغوني أن اإلصــابــة تستغرق  15يوما ولم

ي ـكــن بــوس ـعــه ل ـعــب م ـبــارات ـيــن من
الثالث بكل قدراته».
وتساءل إنريكي« :يتعين علي
اتخاذ قرار لمصلحة الفريق .إذا
فـعـلــت م ــا يـسـعــد غــايــا ويــريــده
جمهور فالنسيا فسأبقي عليه
فــي الـقــائـمــة ،لـكــن م ــاذا لــو أصيب
جـ ـ ـ ـ ــوردي أل ـ ـبـ ــا واضـ ـ ـط ـ ــررت ل ـل ـعــب
مباراتين بــدون ظهير أيـســر ،مــا الــذي
سيقال عن المدرب؟».
ل ــذل ــك أك ــد أن لـحـظــة ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار كــانــت
صعبة ،لكنه فكر قبل كل شــيء «فــي األفضل
للفريق» ،وهو الحصول على «العبين اثنين في
مركز الظهير األيسر بكامل لياقتهما»( .إفي)

بوسكيتس :متحمس آلخر مونديال في مسيرتي
أكد قائد منتخب إسبانيا لكرة القدم سيرجيو
بوسكيتس ،أنه متحمس لبطولة كأس العالم التي
انطلقت في قطر األحد الماضي ،والتي اعتبر أنها
قد تكون األخيرة في مسيرته.
وفــي مقابلة نشرتها صحيفة «مــاركــا» أمس،
عشية مواجهة كوستاريكا في مستهل مشوار
الفريقين بالبطولة ،قال العب برشلونة« :يبدو
أنه سيكون آخر مونديال بالنسبة لي».
ً
وأض ـ ــاف صــاحــب ال ـ ـ  34ع ــام ــا« :ع ـقــب م ــرور
أربـ ــع س ـن ــوات م ــن اآلن س ــأك ــون ق ــد تـقــدمــت في
العمر ،لكنني ال أريــد التفكير في ذلــك ،فقط أود

التركيز على األمل الذي أشعر به وعلى مساعدة
المنتخب».
واعتبر العب الوسط الكتالوني ،أن «المنتخبات
ً
تعاني أمــام إسبانيا .أتمنى أن نقدم أداء رائعا
للوصول إلى أهدافنا».
ً
ً
وردا على سؤاله ما إذا كان قد وضع تاريخا
ً
محددا لالعتزال الدولي ،قال بوسكيتس« :لن أتخذ
ً
قــرارا اآلن ،وال بعد انتهاء كأس العالم ،لكن كما
قلت قبل كأس األمم األوروبية األخيرة .الموعد
يقترب أكثر فأكثر».
وح ــول تـصــوره عــن حياته عقب التوقف عن

اللعب ،أكد «لدي زمالء عاشوا هذا الوضع بالفعل،
أخــرهــم (ج ـي ــرارد) بيكيه .إنــه قــانــون كــرة الـقــدم.
ً
أعتقد أن األمر سيكون صعبا بعض الشيء ...لكن
مسيرتي كانت طويلة وزاخمة».
وبصفته قائد منتخب إسبانيا ،سئل حول رأيه
في مسألة الشارات والجدل الذي أثير حول شارة
« »One Loveللدفاع عن المثليين ،التي تراجعت
العديد من المنتخبات عن ارتدائها في قطر بسبب
تحذير الفيفا من فرض عقوبات.
(إفي)

سارابيا :األداء الجماعي نقطة قوتنا

ّ
يعول المنتخب اإلسباني خالل مشاركته في مونديال قطر على األداء الجماعي وسط غياب المواهب الفردية ضمن مجموعة تضم العمالق األلماني،
وفق ما أفاد مهاجمه ،العب باريس سان جرمان الفرنسي ،بابلو سارابيا في مقابلة صحافية.
• ت ـش ــارك إسـبــانـيــا ف ــي ك ــأس الـعــالــم
بفريق من دون نجم كبير حقيقي ...هل
ّ
يغير هذا أي شيء في استعداداتكم؟
 «ال ـم ـج ـم ــوع ــة هـ ــي ق ــوتـ ـن ــا .لــدي ـنــاً
ً
مـجـمــوعــة ج ـيــدة ج ـ ــدا .ن ـتــوافــق جميعا
ً
بشكل جيد جدا ،الشباب والمخضرمون...
هناك تفاهم كبير بيننا .لن أقوم بتحديد
نسبة مئوية لفرصتنا في الذهاب حتى
ال ـن ـه ــاي ــة ...لـكـنــي أت ـم ـنــى ال ــذه ــاب حتى
الـنـهــايــة .مــا نـعـتــزم بــه هــو الـتـعــامــل مع
كل مـبــاراة على حــدة ،أن نتأهل لمرحلة
خروج المغلوب كمتصدرين للمجموعة،

مـ ــع ع ـل ـم ـنــا أن ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األولـ ـ ـ ــى (ض ــد
ً
كوستاريكا) ستكون مهمة ج ــدا  .وبعد
ذلك ،سنتعامل مع األمور خطوة بخطوة».
• أن ـت ــم ف ــي م ـج ـمــوعــة أل ـم ــان ـي ــا ...من
ً
األوفر حظا؟
ً
 «مبدئيا ،هم األقوى .لكننا في كأسالعالم .كل الفرق قدمت كل شيء من أجل
أن تكون هناك .لدينا طريقتنا في اللعب
ون ـع ـلــم أن ــه إذا ك ـنــا نــريــد ت ـسـ ّـيــد ال ـكــرة،
علينا أن نتناقلها من جهة إلى أخرى ،أن
نشغل المساحات بشكل جيد وأن نكون
واقعيين .إذا خلقنا أسلوب لعبنا وقمنا

بما نتقنه ،فسنحظى بفرصة أكبر للفوز.
بعدها (في األدوار اإلقصائية) ،سيكون
هناك العديد من المنتخبات القوية ،بينها
البرازيل بطبيعة الحال .بالنسبة لي ،لدي
انطباع بأن فرنسا (حاملة اللقب) ما زالت
ً
أيـضــا على الساحة (مــن أجــل المنافسة
بجدية).»...
• ه ــل خـصــوصـيــات ه ــذا الـمــونــديــال
ال ــذي يـقــام عـلــى م ـشــارف فـصــل الـشـتــاء،
ستؤثر عليكم؟
ً
ً
 «سيكون موندياال مختلفا .يقام فيّ
التكيف .ال
منتصف الموسم لكن علينا

يمكننا التذمر ألن الظروف ذاتها تنطبق
ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع .ل ـق ــد ت ـح ـضــرنــا بــأفـضــل
طريقة ممكنة من أجل الوصول إلى هنا
فــي أف ـضــل ظ ــروف مـمـكـنــة .قـمـنــا بنفس
االستعدادات التقليدية كي نصل ونحن
فــي قـمــة جــاهــزيـتـنــا .بـعــد ذل ــك ،سنلعب
حيث ُيطلب منا أن اللعب .سنقوم بعملنا،
وهو لعب كرة القدم .نحن ال نفكر في هذا
الـنــوع مــن األشـيــاء (الـجــدل المترافق مع
استضافة قطر للنهائيات) .نحن ال نفكر
سوى باللعب».
(أ ف ب)

الذي تأهل من مجموعة الموت على حساب
إيطاليا وإنكلترا ،وتبلغ أعمارهم اآلن 30
عــامــا عـلــى األقـ ــل ،ومـنـهــم الـمـهــاجــم بــرايــان
رويز ( 37عاما).
ويشتهر فــريــق ال ـمــدرب لــويــس فرناندو
ســواريــز بقوته الــدفــاعـيــة ،حيث استقبل 8
أهـ ــداف فـقــط خ ــال الـتـصـفـيــاتّ ،كـمــا يجيد
شن الهجمات المرتدة ،ما قد يمثل تهديدا
لمدافع إسبانيا سيزار أزبليكويتا ( 33عاما)
إذا ظهر في التشكيلة األساسية.
ّ
ّ
لـكــن أعـمــار العـبــي كوستاريكا قــد تمثل
ت ـح ــدي ــا ب ـخ ـص ــوص ال ـم ـت ـط ـل ـبــات ال ـبــدن ـيــة
للمباراة .ولم يشارك كيلور نافاس حارس
الـمــرمــى فــي أي م ـبــاراة رسـمـيــة مــع بــاريــس
سان جيرمان في  5أشهر ،بعدما فقد موقعه
فــي التشكيلة األســاسـيــة لزميله اإليـطــالــي
جيانلويجي دوناروما.

٨
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رياضة
اختبار صعب لكرواتيا أمام «أسود األطلسي»

المنتخب الكرواتي خالل مباراة سابقة

سيكون المنتخب الكرواتي
أمام مهمة صعبة عندما يواجه
نظيره المغربي ،اليوم ،ضمن
منافسات المجموعة السادسة
بمونديال قطر .2022

ت ـ ـبـ ــدأ كـ ــروات ـ ـيـ ــا ،وص ـي ـف ــة
بـ ـطـ ـل ــة الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة،
مـ ـش ــواره ــا ب ــاخ ـت ـب ــار صـعــب
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــرب ،الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم
(األربعاء) ،في الجولة األولى
مـ ــن مـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـم ـج ـمــوعــة
الـ ـس ــادس ــة بـ ـم ــون ــدي ــال قـطــر
لكرة القدم.
فـ َّـجــر الـمـنـتـخــب الـكــرواتــي
مفاجأة من العيار الثقيل في
مونديال روسيا  ،2018فكان
قـ ـ ــاب ق ــو سـ ـي ــن أو أد ن ـ ـ ــى مــن
الـلـقــب األول فــي تــاريـخــه ،إذ
خسر المباراة النهائية أمام
فرنسا ،التي أطاحت بلجيكا
من نصف النهائي.
م ـشــارك ـتــه ف ــي ال ـمــونــديــال
ال ـ ـق ـ ـطـ ــري سـ ـتـ ـك ــون ب ـط ـم ــوح
تكرار إنجاز عــام  2018على
األ ق ــل بــا لـنـظــر إ ل ــى تشكيلته
الزاخرة بالنجوم ،مثل صانع
ألعاب ريال مدريد اإلسباني
وك ــروات ـي ــا ل ــوك ــا مــودري ـتــش
ً
( 37عاما).
على الورق ،يبدو الكروات
م ــرشـ ـحـ ـي ــن بـ ـ ـق ـ ــوة النـ ـ ـت ـ ــزاع
بطاقة المجموعة السادسة،
ويـ ـسـ ـع ــون إلـ ـ ــى ت ــأكـ ـي ــد ذل ــك

ً
اع ـت ـبــارا مــن مــواجـهــة الـيــوم.
لـ ـك ــن ال ـم ـن ـت ـخ ــب األوروب ـ ـ ـ ــي
ً
ي ـ ــدرك جـ ـي ــدا أن ا ل ـم ـه ـمــة لــن
تكون سهلة أمام خصم عنيد
يـ ـ ـح ـ ــدوه األمـ ـ ـ ــل ف ـ ــي ت ـخ ـطــي
الدور األول والتأكيد على أن
بلوغه النهائيات لم يكن من
قبيل الصدفة.

المواجهة الرسمية األولى
سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة
الرسمية األولى بين المغرب
وكرواتيا والثانية في تاريخ
مــواج ـهــات ـه ـمــا ،ب ـعــد األولـ ــى
فـ ــي دورة ا لـ ـحـ ـس ــن ا ل ـث ــا ن ــي
ً
الدولية عام  ،1998استعدادا
ل ـ ـل ـ ـمـ ــونـ ــديـ ــال
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي
الـ ـ ـ ــذي أنـ ـه ــاه
«ب ـ ـ ــرازيـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــو
أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا»
ف ــي ال ـم ــرك ــز
الثالث.
َّ
وحــذر مدرب
كــروا تـيــا ،زالتكو
داليتش ،العبيه من
االستهانة بالمنافسين،

العبو المنتخب المغربي خالل التدريبات

ً
م ــؤ ك ــدا أ ن ــه «ال يــو جــد خصم
سهل ،ومجموعة سهلة ،هذه
بطولة ا لـعــا لــم ،أ ثــق بفريقي،
هدفنا التأهل عن المجموعة.
ي ـج ــب أن ن ـن ـس ــى ا ل ـم ــا ض ــي،
وعدم الوقوع في فخ التفكير
بما حصل قبل أربع سنوات».
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــول كـ ـ ــروات ـ ـ ـيـ ـ ــا ع ـل ــى
ق ــائ ــده ــا م ــودريـ ـت ــش ،أف ـضــل
الع ــب فــي الـعــالــم ع ــام ،2018
والـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـخ ــوض الـ ـع ــرس
العالمي األخير في مسيرته
االح ـ ـ ـتـ ـ ــراف ـ ـ ـيـ ـ ــة ،إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
المخضرمين اآلخرين العب
وســط إنـتــر مـيــان اإليـطــالــي
مـ ــارس ـ ـي ـ ـلـ ــو بـ ــروزوف ـ ـي ـ ـتـ ــش،
وج ـن ــاح تــوتـنـهــام
اإلنكليزي إيفان

«األولى» األهم
وشـ ـ ــدد مـ ـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخــب
المغربي وليد الركراكي على
ضرورة التركيز على مباراة
األربـ ـع ــاء «ألن ـه ــا األه ـ ــم .هــي
األول ـ ــى ل ـنــا ف ــي ال ـمــونــديــال،
و ي ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــب أن
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـم ـ ــة
ت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــزن ـ ــا
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل
ت ـ ـ ـح ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــق
نـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــة
جيدة تعزز
حـ ـظ ــوظـ ـن ــا

كرواتيا  xالمغرب
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ً
ً
مودريتش «الجئ» بات بطال قوميا
رغــم أنــه بــات فــي ســن الـســابـعــة والـثــاثـيــن ،ال ي ــزال العــب
الوسط الدولي لوكا مودريتش الركيزة األساسية
لمنتخب كرواتيا ،أر بــع سـنــوات ،بعد قيادته
إلــى نهائي كــأس العالم للمرة األولــى في
ت ــاري ـخ ــه .إنـ ـج ــاز س ـي ـح ــاول تـ ـك ــراره في
مونديال قطر  ،2022المتوقع أن يكون
األخـ ـي ــر ل ـط ـفــل بـ ــدأ ك ــاج ــئ ف ــي بــاد
مزقتها الحرب.
ومـهــد اخـتـيــاره أفـضــل الع ــب في
مونديال روسيا  ،2018إضافة إلى
تتويجه مع ريال مدريد اإلسباني
بـ ـ ــدوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ف ــي ال ـعــام
ذات ــه ،إل ــى ف ــوزه بــالـكــرة الــذهـبـيــة،
ل ـي ـك ـســر ا ح ـت ـك ــار دام  10س ـن ــوات
م ــن األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ـيــون ـيــل ميسي
والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وب ــات مــودري ـتــش أح ــد أب ــرز نـجــوم
الكرة واألضــواء مسلطة عليه ،سواء
ع ـلــى ص ـع ـيــد األن ــدي ــة أو الـمـنـتـخــب
الوطني ،في تناقض صارخ مع بدايته
الـمـتــواضـعــة فــي مـنــزل اسـتـحــال بـقــايــا مخلعة

بـ ـي ــريـ ـشـ ـيـ ـت ــش ،واألخ ـ ـ ـيـ ـ ــران
سيواجهان زميلهما السابق
فــي الـنــادي اإليـطــالــي أشــرف
حكيمي.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ــع ب ـ ــاري ـ ــس
سـ ـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ــرم ـ ـ ــان ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي
ً
ح ــالـ ـي ــا ،تـ ـف ــاع ــل مـ ــع ن ـتــائــج
القرعة بنشر تغريدة مرفقة
ب ـصــورة لــه مــع بيريشيتش
والبلجيكي روميلو لوكاكو،
ً
ً
معلقا « :أراكم قريبا ».

ً
ً
بعدما التهمت النيران جزء ا كبيرا منه ،في قرية مودريتشي
التي ُد ّمرت خالل حرب االستقالل.
والتحق مودريتش بنادي دينامو زغرب
عندما كــان فــي الخامسة عـشــرة مــن عمره
( ،)2000ق ـب ــل اال نـ ـتـ ـق ــال ا ل ـ ــى تــو ت ـن ـهــام
اإلنـكـلـيــزي فــي  ،2008ومـنــه الــى الـنــادي
الملكي اإلسباني عام .2012
وت ـل ـط ـخــت شـعـبـيـتــه ال ـج ــارف ــة بـسـبــب
التهمة التي وجهت إليه باإلدالء بشهادة
زور أم ــام ال ـق ـضــاء ،ف ــي فـضـيـحــة فـســاد
هزت كرة القدم الكرواتية.
وقبل أيام من حفل جائزة الكرة الذهبية
 ،2018أسقطت محكمة في زغرب التهمة عن
مودريتش.
وس ـبــق ل ـمــودري ـتــش أن مـحــا كــل االن ـت ـقــادات
ال ـت ــي ق ــد ت ــوج ــه إل ـي ــه ف ــي مـ ـب ــاراة واح ـ ــدة فـقــط،
ً
عـنــدمــا ف ــرض نـفـســه نـجـمــا لـلـقــاء منتخب بــاده
ض ــد ال ـيــونــان ف ــي ذهـ ــاب الـمـلـحــق األوروبـ ـ ــي الـمــؤهــل
لمونديال .2018

مودريتش

من أجل تخطي الدور األول».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :سـ ـنـ ـلـ ـع ــب فــي
م ـج ـمــوعــة م ـع ـق ــدة وص ـع ـبــة.
لــدي ـنــا ف ــري ــق ج ـي ــد ،وال ـ ــروح
الـمـعـنــويــة عــالـيــة ،والعـبــونــا
جيدون ،ونحن نأمل أن ننجز
ً
شيئا ».
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرب
ال ـم ـب ــاراة بـصـفــوف مـكـتـمـلــة،
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء غ ـ ـيـ ــاب زكـ ــريـ ــاء
أب ــوخ ــال (ت ــول ــوز) ،وإل ـيــاس
شاعر (كوينز بــارك رينجرز
اإلنكليزي) لإلصابة.
وأكـ ـ ـ ــد طـ ـبـ ـي ــب ال ـم ـن ـت ـخ ــب
ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدا لـ ـ ـ ــرزاق ه ـ ـي ـ ـف ـ ـتـ ــي ،أن
ً
أبـ ـ ــوخـ ـ ــال سـ ـيـ ـك ــون جـ ــاهـ ــزا
لـ ـخ ــوض الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة،
فـ ـيـ ـم ــا سـ ـيـ ـت ــم ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ قـ ـ ــرار
ً
بـ ـخـ ـص ــوص شـ ــاعـ ــر الح ـ ـقـ ــا،
وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــم أمـ ـ ـ ـ ــاح
(س ـتــانــدار ل ـيــاج الـبـلـجـيـكــي)
من إصابة طفيفة.
(أ ف ب)

زياش ...المعتزل العائد
بـعــد ضـغــوط جـمــاهـيــريــة كـبـيــرة ،عــاد
نجم تشلسي اإلنكليزي حكيم زياش إلى
صفوف المنتخب المغربي ،باقتناع من
المدرب الجديد وليد الركراكي ،رغم قرار
ً
الالعب السابق باعتزاله اللعب دوليا.
ً
ّ
األمرين في
ويعاني زيــاش ( 29عاما)
صفوف فريقه اللندني هذا الموسم ،أكان
م ــع الـ ـم ــدرب ال ـســابــق األل ـم ــان ــي تــومــاس
تــوخــل الـ ُـم ـقــال م ــن مـنـصـبــه ،أو خليفته
الـحــالــي غــراهــام بــوتــر ،لكن ذلــك ال يقلق
الركراكي.
ورغم اعتزاله ،ظل زياش على تواصل
ً
مــع الع ـبــي «أسـ ــود األط ـل ــس» ،خـصــوصــا
ال ـق ــائ ــد روم ـ ـ ــان س ــاي ــس ،ح ـي ــث ب ـع ــث لــه
برسالة أكــد مــن خاللها العالقة الجيدة
التي تجمعه بالالعبين.
وي ـع ـت ـبــر زي ـ ــاش ق ـي ـمــة م ـض ــاف ــة ،وهــو
«ص ــدي ــق لـلـجـمـيــع» ف ــي تـشـلـســي ،ولــديــه
تــأثـيــر إيـجــابــي كبير عـلــى الـفــريــق داخــل
الملعب وفي غرفة المالبس ،كما يوصف

بأنه شخصية واثقة تتوافق مع الجميع،
ً
خصوصا الالعب اإلنكليزي بيلي غيلمور،
الذي بات الصديق المقرب له.
وسيكون مونديال قطر فرصة لزياش
إلبراز علو كعبه ،والرد على تهميشه في
النادي اللندني ،وإثبات جدارته باللعب
في أكبر األندية األوروبية.
وأكـ ــد زيـ ــاش أن االسـ ـتـ ـع ــدادات جـيــدة،
و«األجواء والروح داخل المجموعة جيدة،
ون ـع ــرف م ــا يـتـعـيــن عـلـيـنــا فـعـلــه لنجعل
المغاربة فخورين».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :أعـ ـتـ ـق ــد أنـ ـه ــا فـ ـت ــرة مـهـمــة
للجميع فــي الــوقــت الحالي كــي نظهر ما
جئنا لتقديمه كفريق و بـلــد .بالطبع إذا
ً
نظرت إلى كل شيء حول الفريق وأيضا
داخل المجموعة ،فستجد أن كل شيء يبدو
ً
جيدا ،ويوجد تواصل جيد بيننا ،ولدينا
الكثير من المرح والعمل الشاق ،لهذا أعتقد
أن هذه التركيبة جيدة بالنسبة للجميع،
ً
ونتمنى أن نذهب بعيدا في البطولة».

زياش

تيم وياه ...جينات كروية خالصة وجيل أميركي واعد

تيم وياه

بهدفه فــي شباك ويـلــز ،أصبح
ً
تـيــم ويـ ــاه رم ـ ــزا لـجـيــل جــديــد من
الــاعـبـيــن األمـيــركـيـيــن الــواعــديــن.
يونس موسى ،وجوشوا سارجنت،
وب ــرن ــدن آرونـ ـس ــون ،وسرجينيو
ديـســت ،وجــو سكالي ،يشتركون
ً
جميعا في الشباب والجرأة ،لكن
وي ــاه وزمـيـلـيــه خـيـســوس فيريرا
وجيو رينا يتميزون بامتالكهم
ً
جينات كرة القدم حقا.
ويـشـكــل ويـ ــاه وف ـيــريــرا وريـنــا
نــواة الجيل الجديد من المواهب
فــي منتخب ال ــوالي ــات المتحدة،
وي ـقــل عـمــر ه ــذا ال ـثــاثــي ،وكــذلــك
زمـ ـ ــاؤهـ ـ ــم مـ ــوسـ ــى وس ــارجـ ـن ــت
وآرونسون وديست وسكالي عن
 23عاما ،ويقودهم المدرب جريج
برهالتر.
لكن األشهر بين هؤالء األسماء
بالطبع هو تيم وياه نجل جورج
ويـ ـ ــاه رئـ ـي ــس ل ـي ـب ـيــريــا ال ـح ــال ــي،
والفائز بالكرة الذهبية في ،1995
والــذي كانت له مسيرة رائعة في
فرق موناكو وباريس سان جرمان
ومـ ـي ــان وت ـش ـل ـســي ومــانـشـسـتــر
سيتي ومارسيليا.

وخـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة ب ـي ــن مــوسـمــي
 1986/1985و 2003/2002حين
اع ـ ـ ـتـ ـ ــزل فـ ـ ــي صـ ـ ـف ـ ــوف ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة
اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ،ح ـص ــد جـ ـ ــورج وي ــاه
كأس فرنسا ثالث مرات ،والدوري
الفرنسي مرة ،والــدوري اإليطالي
مرتين ،وكأس إنكلترا مرة ،إضافة
إ ل ــى حصيلة ضخمة بلغت 268
هـ ــدفـ ــا عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار م ـ ـ ـشـ ـ ــواره فــي
المالعب.
ويحمل تيم وي ــاه جينات كرة
القدم التي نقلها له والده ،ال سيما
القوة البدنية والحس التهديفي
أمام شباك المنافسين.
ول ــد ويـ ــاه االبـ ــن ف ــي نـيــويــورك
عام  ،2000بينما كان والده ال يزال
ي ـص ــول ويـ ـج ــول ف ــي المستطيل
األخضر ،وحيث تعرف جورج على
والــدتــه وهــي مـهــاجــرة جامايكية
كــانــت تـعـمــل ف ــي أح ــد الـمـصــارف
التي كان الالعب الليبيري السابق
عميال لها.
والتحق تيم بمدرسة نيويورك
ريد بولز للمواهب منذ صغره ،قبل
ان ينتقل إلى ناشئي باريس سان
جــرمــان ومنه إلــى ليل حيث توج

بالـ(ليغ آ) في  ،2021ومع منتخب
متواضع مثل ليبيريا ،لم تسنح
لـتـيــم فــرصــة خ ــوض ال ـمــونــديــال.
تذكر الالعب الشاب هذه التفصيلة
ح ـي ــن حـ ــول ت ـم ــري ــرة كــريـسـتـيــان
بوليزيتش إلى داخل شباك ويلز
أمس أألول االثنين.

خيسوس فيريرا
لكن تيم ليس الــاعــب الوحيد
ألب العـ ــب كـ ــرة قـ ــدم ف ــي منتخب
الــواليــات المتحدة ،فهناك أيضا
خ ـي ـس ــوس فـ ـي ــري ــرا ابـ ـ ــن ال ــاع ــب
الـكــولــومـبــي داب ـيــد ف ـيــريــرا ،الــذي
على غ ــرار ج ــورج وي ــاه لــم يتمكن
من المشاركة في المونديال ،لكن
ابنه خيسوس حصل أخيرا على
الفرصة رغم أنه لم يظهر أمام ويلز.
كـ ــان دافـ ـي ــد ف ـي ــري ــرا مـحـظــوظــا
ب ـت ـتــوي ـجــه ب ـطــولــة ك ــوب ــا أم ـيــركــا
 ،2001ألن كــولــوم ـب ـيــا غ ـ ــاب من
بعدها عند مونديال  2002و2006
و 2010ولم يستطع المشاركة في
أهـ ــم حـ ــدث ك ـ ــروي ع ـلــى مـسـتــوى
العالم.

إال أن اب ـن ــه خ ـي ـســوس فـيــريــرا
ال ـ ـ ـمـ ـ ــولـ ـ ــود ف ـ ـ ــي س ـ ــانـ ـ ـت ـ ــا م ـ ــارت ـ ــا
بكولومبيا ،والذي انضم إلى فريق
أميركي أثناء ارتداء دابيد لقميص
داالس في  .2010وانضم خيسوس
إلــى ناشئي داالس وهــو أحــد أهم
العبي الفريق حاليا ،ولم يستدع
المنتخب الـكــولــومـبــي خيسوس
م ـط ـل ـقــا ،ل ـك ـنــه ت ـل ـقــى اتـ ـص ــاال من
مسؤولي المنتخب األميركي ،وقبل
ال ـعــرض رغ ــم أن حلمه ك ــان دومــا
تمثيل (لوس كافيتيروس).
وتـتـشــابــه حــالــة جـيــو ريـنــا مع
فيريرا ،وكان بوسعه ارتداء قميص
أربعة منتخبات .وهو ابن كالوديو
رينا نجم الواليات المتحدة ،ومع
بلوغه العشرين من عمره أصبح
ج ــوه ــرة م ـص ـقــولــة ف ــي بــروس ـيــا
دورتموند .وكان جيو قد ولد في
سندرالند حيث لعب والــده هناك
موسمين بين  2001و ،2003وكان
بــإمـكــانــه اخـتـيــار ارت ـ ــداء قمصان
مـنـتـخـبــات إنـكـلـتــرا واألرجـنـتـيــن
والبرتغال بفضل أصول أسرته من
ناحية والده.

بلجيكا لتفادي مفاجآت كندا
يسعى المنتخب البلجيكي إلى تحقيق
بداية إيجابية في مستهل مشواره
بمونديال قطر  ،2022عندما
يواجه نظيره الكندي اليوم،
ضمن منافسات المجموعة
السادسة.
ت ـس ـت ـهــل بـلـجـيـكــا،
ثـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــث الـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـخ ـ ــة
األخيرة في مونديال
ر و س ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــا ،2 0 1 8
مشوارها باختبار ال يخلو من صعوبة
أمام كندا ،في الجولة األولى من منافسات
المجموعة السادسة بمونديال قطر لكرة
ً
القدم ،خصوصا أن مهاجمها وإنتر ميالن
رومـيـلــو لــوكــاكــو سيغيب عــن صفوفها
الس ـي ـمــا ف ــي م ـبــارات ـيــه األول ـي ـي ــن بسبب
اإلصابة.
ويدرك المنتخب البلجيكي ،الذي ودع
النسخة الماضية أمام فرنسا التي اطاحت
به من نصف النهائي ،أن الواقع أصعب
بمواجهة الفرق الطموحة ،رغم وجود نجم
مانشستر سيتي اإلنكليزي وبلجيكا كيفن
دي بروين في صفوفه.
وقرر المدرب اإلسباني لبلجيكا روبرتو
مارتينيز استدعاء لوكاكو أفضل هداف
فــي تــاريــخ المنتخب ( 68هــدفــا فــي 102
مباراة) ،الى تشكيلة
النهائيات رغم
اإلصابة التي
يـعــانــي منها
ف ــي الـعـضـلــة
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـل ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــة
لفخذه األيسر.

دي بروين نجم بلجيكا

وأنهت بلجيكا استعداداتها لمونديال قطر
بخسارة مقلقة أمــام مصر  2-1الجمعة على
ملعب جابر األحمد في مباراة دولية ودية.
وأبدى العبو المنتخب البلجيكي انزعاجهم
م ــن ان ـت ـق ــادات وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ف ــي ب ــاده ــم،
خصوصا مدافع بوروسيا دورتموند األلماني
تــومــا مــونـيـيــه ،الـ ــذي قـ ــال« :ال أف ـهــم ل ـم ــاذا ال
نظهر مزيدا من الحماس في بلجيكا» تجاه
الشياطين الحمر.
وأوض ـ ـ ــح مــون ـي ـيــه ،ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي
أمس األول االثنين« ،أنتم الصحافيون الرابط
الرئيسي بين المنتخب الوطني والجمهور.
لذلك عندما تنتقدون وتكررون باستمرار أن
كأس العالم ستكون صعبة ،فإنها تؤثر على
الناس».
وأظـهــر خيبة أمله مــن «سلبية» الصحافة
البلجيكية ،متابعا« :عندما أقرأ أحيانا وسائل
اإلعالم الهولندية التي ترى أن منتخب بالدها
سيذهب بعيدا بالمنافسة ،فــي حين أنني،
آســف ،أعتقد أنهم يملكون فريقا رائعا ومن
هنا سيذهبون بعيدا في هذه البطولة ...ال أفهم
أننا ال نظهر المزيد من الحماس في بلجيكا».
وك ــان زمـيـلــه الع ــب وس ــط أتلتيكو مــدريــد
اإلسباني أكسل فيتسل تحدث بخطاب مشابه
حول قلة الحماس لدى مواطنيه األحد ،وقال:
«كل هذه السلبية ،هذا عــار .للناس الحق في
إبداء آرائهم ،ولكني أجد ذلك عارا على الرغم
من كل شيء».
وأضاف فيتسل« :في عام  ،2018قطعنا رحلة
استثنائية (بلغنا نصف النهائي) ،وكنا جميعا
في القمة فرديا وجماعيا .نريد أن نفعل الشيء
نفسه في قطر .المستقبل سيخبرنا».

كندا تبحث عن مفاجأة
فــي الـمـقــابــل ،يــأمــل ال ـمــدرب اإلنكليزي
ج ـ ــون هـ ـي ــردم ــان ق ـ ـيـ ــادة كـ ـن ــدا لـتـحـقـيــق

ديفيس من مخيم لالجئين
إلى المجد العالمي
عندما تطأ قدما ألفونسو ديفيس أرض
م ـل ـعــب أحـ ـم ــد ب ــن عـ ـل ــي ،ال ـ ـيـ ــوم ،ل ـمــواج ـهــة
بلجيكا ،المدججة بالنجوم ،ستكون أحدث
خطواته العمالقة في رحلة شاقة نقلته من
مخيم لالجئين فــي إفريقيا إ لــى نهائيات
ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم مـ ــع ك ـ ـنـ ــدا ،الـ ـت ــي احـتـضـنـتــه
وعائلته.
بات ديفيس من المخضرمين ،رغم سنه
الصغيرة .أربعة ألقاب في الدوري األلماني،
لقب في كل من دوري أبطال أوروبــا وكأس
العالم لألندية ،ليست سوى بعض اإلنجازات
التي حققها في مسيرته االحترافية ،التي
بـ ــدأت عـنــدمــا
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان فـ ــي
الخامسة
عـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرة
بـ ــالـ ــدوري
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
لكرة القدم.
ُولد ألفونسو عام  2000بمخيم
لالجئين في غانا ،من والدين هربا
مــن الـحــرب األهلية فــي ليبيريا.
بعد الهجرة إلــى كندا ،بــدأ في
إظـ ـه ــار إمـ ـك ــان ــات ه ــائ ـل ــة فــي
ك ــرة الـ ـق ــدم ،وس ــرع ــان م ــا تم
رصد موهبته ،وعندما كان
في سن الـ  14اكتشفه نادي
وايتكابس ،الذي ينافس في
الدوري األميركي (إم إل إس)،
وانضم إلى فريق الشباب.
ً
ب ـ ــرق ن ـج ـمــه س ــريـ ـع ــا فــي
ف ــان ـك ــوف ــر ،ب ـع ــد أن بـ ــات فــي
سـ ــن ال ـ ـ ـ  15وث ـم ــان ـي ــة أش ـهــر
أصغر محترف كندي يلعب في
ً
الدوري األميركي ،والحقا أصغر

ديفيس

بعدما ألمح نجم بلجيكا كيفن دي بروين
إلى نهاية حقبة الجيل الحالي ،بإقراره أن كأس
العالم في قطر ستكون على األرجــح األخيرة
له ،يمتلك «الجيل الذهبي» لـ«الشياطين الحمر»
فرصة أخــرى ،للتخلي عن سمعته كمتخلف
مستمر عن حصد األلقاب في المواعيد الكبرى.
في تشكيلة من النجوم تضم إلى جانب دي
بروين ،الحارس المتألق تيبو كورتوا ،القائد
ً
إيدن هازارد والدبابة ّالبشرية المصابة راهنا
ُ
روميلو لوكاكو ،تصنف بلجيكا كواحدة من
المرشحين البارزين في المونديال.
وب ـع ــد ال ـتــأهــل ل ــرب ــع ن ـهــائــي ك ــأس الـعــالــم
 ،2014خسرت بلجيكا أمام األرجنتين ،لكنها
تقدمت خطوة إلى األمام بعدها بأربع سنوات،
بـتــأهـلـهــا لـنـصــف الـنـهــائــي وخـســارتـهــا أمــام
فرنسا (حاملة اللقب) فيما اعتبر ،حتى اآلن،
كأفضل نتيجة في حقبة كان منتظرا أن يحقق
الشياطين الحمر خاللها الكثير.
وبــالـنـسـبــة لمنتخب ُيـنـظــر إل ـيــه عـلــى أنــه
مرشح محتمل باللقب ،لم يكن الخروج من ربع

بلجيكا  xكندا

10:00م

نهائي كأس أوروبا في نسختي  2016و2020
مجزيا بما فيه الكفاية ،مما أدى إلى تصنيف
بلجيكا على أنها «ضعيفة اإلنجاز».
وفي تقييم الذع لفشل المنتخب بالفوز بأي
لقب ،شكك الـمــدرب السابق لبلجيكا جــورج
ليكنز فــي عقلية منتخب ا لـمــدرب اإلسباني
روب ــرت ــو مــارت ـي ـن ـيــس .ومـ ــع ب ـل ــوغ الـغــالـبـيــة
العظمى من نجوم بلجيكا مرحلة الثالثينيات،
ي ـبــدو أن ك ــأس الـعــالــم الـمـقـبـلــة سـتـكــون آخــر
محطات هذا الجيل.
وفيما تمثل المواهب الناشئة مثل لويس
أوبندا ( 22عاما) ،شارل دي كيتالر ( 21عاما)
وأمادو أونانا ( 21عاما) األمل لمستقبل مشرق
لبلجيكا ،يـبــدو أن نجوما حاليين مثل دي
بروين ،هازارد ( 31عاما) ،كورتوا ( 30عاما)،
توبي ألدرفايرلد ( 33عــامــا) ،يــان فيرتونغن
( 35عاما) ،أكسل فيتسل ( 33عاما) ،ودريس
مرتنس ( 35عاما) سيعتزلون أو سيقدمون
أفـضــل وآخ ــر مــا لــديـهــم بـحـلــول ك ــأس العالم
المقبلة عام .2026

«الفيفا» يرفض قميص بلجيكا الثاني
قال متحدث باسم المنتخب البلجيكي
امس إن االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
رفـ ــض ال ـق ـم ـيــص ال ـث ــان ــي لـمـنـتـخــب الـبـلــد
األوروب ــي بكأس العالم بسبب كلمة «حب»
الموجودة على الياقة من الداخل.
والقميص ،الذي تحمل أطرافه ألوان قوس
ق ــزح ،مستوحى مــن األل ـعــاب الـنــاريــة التي
يتميز بها مهرجان توموروالند الموسيقي
البلجيكي ويــدافــع عــن التنوع والـمـســاواة
والشمول.
لكن المتحدث باسم االتحاد البلجيكي

إعالن السعة الجديدة
لمالعب المونديال
أعلن االتـحــاد الــدولــي لكرة القدم
(ف ـ ـي ـ ـفـ ــا) ،أمـ ـ ـ ــس ،الـ ـسـ ـع ــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة
للمالعب الثمانية التي تستضيف
مباريات مونديال قطر  ،2022والتي
تفوق األرقام المتوقعة في البداية.
يأتي ذلك بعد أن شهدت المباراة
االف ـت ـت ــاح ـي ــة ب ـي ــن ال ـب ـل ــد الـمـضـيــف
واإلكـ ــوادور والـلـقــاءات الـتــي أقيمت
ً
أمـ ــس األول (االثـ ـنـ ـي ــن) أع ـ ـ ـ ــدادا مــن
الجماهير أكبر من المعلن عنها في
البداية ،ليحدد الفيفا سعة كل ملعب.
وت ــم ت ـحــديــد س ـعــة مـلـعــب الـبـيــت
ً
ً
فــي الـخــور ب ــ 67ألـفــا و 372مشجعا
لمباراة قطر واإلكـ ــوادور ،فيما كان
العدد المتوقع  60ألف متفرج.
وينطبق الشيء ذاتــه على ملعب
خليفة الــدولــي فــي ال ــدوح ــة ،وال ــذي

الـمـفــاجــأة والـتــأهــل لـ ــأدوار اإلقـصــائـيــة،
قبل استضافة نهائيات  2026بمشاركة
الواليات المتحدة والمكسيك.
ً
ونجح هيردمان ( 47عاما) في قيادة
كندا ،متصدرة تصفيات كونكاكاف ،إلى
كأس العالم للمرة األولى منذ ،1986
عبر بث روح األخــوة لدى الالعبين،
ً
دامجا بين الموهبة والخبرة ومعيدا
األمل لبلد بأكمله.
(أ ف ب)

جيل بلجيكا الذهبي اقترب من الرحيل

ً
العب في تاريخ المنتخب األول عن  16عاما
وسبعة أشهر ،بعد أيام من نيله الجنسية.
في يوليو  ،2017كان ديفيس أفضل هداف
(بــال ـشــراكــة) فــي ك ــأس كــونـكــاكــاف الذهبية
برصيد ثالثة أهداف ،حيث خسرت كندا في
ربع النهائي أمام جامايكا.
بعد مشاركات قليلة في موسم ،2019-2018
ً
أطلق مسيرته الصاروخية أوروبيا في التالي،
السيما بفضل أدائه المذهل خالل الفوز 0-3
عـلــى ُتشلسي اإلنـكـلـيــزي بـلـنــدن فــي ذهــاب
الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.
انتهى الموسم الذي توقف بسبب جائحة
كــورونــا ،واستكملت فيه المسابقة القارية
ً
بنظام التجمع ،بتتويج بايرن بطال
ألوروب ـ ـ ـ ــا ،بـ ـف ــوزه  - 1ص ـف ــر عـلــى
بــاريــس س ــان جــرمــان الفرنسي
ف ــي ال ـن ـهــائــي ،لـيـصـبــح ديفيس
أول كندي يرفع أغلى الكؤوس
األوروبية على صعيد األندية.
(أ ف ب)

ً
كانت سعته المتوقعة  40ألفا خالل
مباراة إنكلترا وإيران ،والتي تابعها
ً
ً
من المدرجات  45ألفا و 334شخصا،
وكذلك لقاء السنغال وهولندا ،التي
ً
ً
ح ـض ــره ــا  41ألـ ـف ــا و 721مـشـجـعــا
ً
بـمـلـعــب ال ـث ـمــامــة ،بـ ــدال م ــن  40ألــف
ً
متفرج كما كان متوقعا.
وجاءت السعة الجديدة للمالعب
على النحو التالي :البيت (68.895
ً
مـتـفــرجــا) ،خليفة ال ــدول ــي (45.857
ً
متفرجا) ،الثمامة ( 44.400متفرج)،
ً
أح ـمــد بــن عـلــي ( 45.032مـتـفــرجــا)،
ً
ل ــو س ـي ــل ( 88.966مـ ـتـ ـف ــرج ــا)974 ،
ً
( 44.089متفرجا) ،المدينة التعليمية
ً
( 44.667متفرجا) ،الجنوب (44.325
ً
متفرجا).
(إفي)

العبو المنتخب الكندي خالل مباراة سابقة

س ـت ـي ـفــان فـ ــان لـ ــوك قـ ــال إن ال ـف ـي ـفــا رفــض
القميص ليس بسبب األلوان ،التي عادة ما
ترتبط بمجتمع الميم الذي يضم المثليات
وال ـم ـث ـل ـي ـيــن ومـ ــزدوجـ ــي ال ـم ـيــل الـجـنـســي
والمتحولين جنسيا ،وإنما بسبب صلته
التجارية بالمهرجان.
ويحمل القميص شعار المهرجان ضمن
حروف كلمة «حب».
وقال إن الفيفا رفض كذلك قميص إحماء
بلجيكا بسبب اإلشارة إلى المهرجان.
ويسمح الفيفا لبلجيكا باللعب بالقميص

الثاني إذا غطى االتـحــاد المحلي الكلمة
محل الخالف ،لكن فان لوك قال إن بلجيكا
ستلعب أول ثــاث مـبــاريــات بالقميص
األساسي األحمر.
واسـتـحــدث االت ـحــاد التصميم الجديد
للقميص ال ـثــانــي ف ــي سبتمبر الـمــاضــي،
وارتــداه الالعبون في عدة مباريات بدوري
األمم منذ ذلك الحين.
ويأتي الرفض بعدما هدد الفيفا بمنح
إنذار إلى أي العب يرتدي الشارة المتعددة
األلوان.

١٠

العدد  / 5191األربعاء  23نوفمبر 2022م  29 /ربيع اآلخر 1444هـ

رياضة
تدريبات خفيفة للسامبا
أج ــرى مـنـتـخــب ال ـبــرازيــل ثــانــي جلسة
تدريب له أمس الثالثاء ،وهي األولى خلف
األبـ ــواب المغلقة ،حـيــث يستهدف إخـفــاء
ً
أوراقه استعدادا لمواجهة صربيا بعد غد
الخميس ضمن دور المجموعات بمونديال
قطر .2022
ول ـجــأ رجـ ــال ال ـمــديــر الـفـنــي تـيـتــي إلــى
م ـج ـمــع ح ـم ــد ال ـك ـب ـي ــر ،ب ـع ـي ــدا ع ــن أن ـظ ــار
الصحافيين والمصورين ،على الرغم من
أن ال ـم ــدرب ال ـبــرازي ـلــي عــانــى مــن تسريب
مهم أمــس األول االثـنـيــن ،عندما قــام أحد
ال ـض ـي ــوف ف ــي م ــرك ــز الـ ـت ــدري ــب بـتـحـمـيــل
منشور على شبكات التواصل االجتماعي
ظ ـه ــر ف ـي ــه ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس ب ـ ــزي الــاع ـب ـيــن
األساسيين.
وت ــم أخ ــذ ه ــذه اللقطة مــن خ ــال بــوابــة
األخبار (جلوبوسبورت) البرازيلية ،والتي
أشارت أيضا إلى أن فريد ،أحد الشكوك في
خط الوسط ،كان على مقاعد البدالء ،على
الرغم من أن فينيسيوس ،الذي كان يرتدي
زي الــاعـبـيــن األســاس ـي ـيــن ،ك ــان بــإمـكــانــه

المشاركة فقط فــي جــزء مــن الـتــدريــب ،وال
يمثل ذلك انعكاسا لما سيكشف عنه تيتي
الخميس المقبل في أول ظهور لـ «راقصي
السامبا» في كأس العالم.
وتــدور شكوك الـمــدرب البرازيلي حول
الــدفــع بفينيسيوس فــي خــط الـهـجــوم أو
استبداله بلوكاس باكيتا ،وهو خيار أكثر
دفاعية ،وكذلك دعم كاسيميرو بفابينيو
أو فــريــد ،وفــي قلب الــدفــاع ،االعتماد على
تياجو سيلفا أو إيدر ميليتاو.
وتـ ـلـ ـع ــب ال ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل وصـ ــرب ـ ـيـ ــا ض ـمــن
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـســاب ـعــة ال ـت ــي ت ـضــم أيـضــا
الـكــامـيــرون وســويـســرا ،وكلها منتخبات
ت ـم ـت ـل ــك طـ ـم ــوح ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة ،فـمـنـتـخــب
«السيليساو» ال يقتصر سعيه في التأهل
ُ
نحو الدور المقبل ،بل تراوده غاية أسمى،
تكمن في الصعود لمنصة التتويج كبطل،
أما المنتخبات األخــرى ،فإنها في الغالب
سـ ــوف ت ـت ـص ــارع ع ـل ــى ال ـب ـط ــاق ــة ال ـثــان ـيــة
بالمجموعة.
(إفي)

ً
رقصات برازيلية احتفاال
بـ  10أهداف متوقعة
رافينيا أمس األول ،في مؤتمر
كشف المهاجم الدولي البرازيلي ّ
صحافي ،أن أبطال العالم  5مرات حضروا رقصات احتفالية لكل
هدف يسجلونه في مغامرتهم بمونديال قطر لكرة القدم.
وقال مهاجم برشلونة اإلسباني« :في الحقيقة ،لدينا حتى ّ اآلن
رقصات (احتفالية) لعشرة أهداف .لدينا ربما  10رقصات محضرة
لكل مباراة .واحدة للهدف األول ،أخرى للثاني وواحدة للثالث...
إذا سجلنا أكثر من  10أهداف فسيكون علينا أن نكون خالقين».
وجلب تيتي ،مدرب «راقصي السامبا» ،الذين يخوضون غمار
مـنــافـســات المجموعة الـســابـعــة إل ــى جــانــب صــربـيــا وســويـســرا
والكاميرون ،تشكيلة تضم ترسانة هجومية مكونة من  9العبين
بين أجنحة ورؤوس حربة في مسعاه للفوز بالنجمة السادسة
واللقب األول منذ عقدين.
وكان فينيسيوس جونيور مواطن رافينيا ،أثار جدال في وقت
سابق من هــذا الموسم ،بسبب رقصاته بعد أهــدافــه مع فريقه
ريال مدريد اإلسباني ،مما أثار حملة من االنتقادات طالته مع
زميله رودريغو ،وتحديدا قبل «دربي» العاصمة أمام أتلتيكو في
المرحلة السادسة من منافسات الدوري اإلسباني (فاز ريال .)1-2
غير أن هــذه االن ـت ـقــادات لــم تحد مــن عزيمة فينيسيوس أو
مواطنه ،إذ قررا االستمرار في الرقص ،ووعدا بتقديم المزيد من
فواصل الرقص مع المنتخب الوطني في العرس الكروي العالمي.
كما حصل مهاجم مدريد على دعم العديد من األسماء الكبيرة
في عالم الكرة المستديرة ،من بينهم رافينيا ونيمار ،فيما أطلق
ً
عدة متابعين شعار «ارقص فينيسيوس!» دعما لألخير.
في المقابل ،أمل مهاجم توتنهام اإلنكليزي ريشارليسون أن
«تأتي األهــداف بشكل طبيعي» بالنسبة له ولزمالئه ،مضيفا:
«عندما ترتدي القميص الرقم  9مع المنتخب البرازيلي الوطني،
كل ما تريد فعله هو تسجيل األهداف».

روماريو يكتب رسالة إلى نيمار
نـ ـص ــح ال ـ ــاع ـ ــب الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
الـســابــق روم ــاري ــو ،الـمـتــوج مع
بـ ـ ــاده بـ ـك ــأس الـ ـع ــال ــم وه ـ ــداف
نسخة  1994من البطولة ،نيمار
نـجــم منتخب «ال ـك ـن ــاري» الــذي
سيستهل مشاركته في مونديال
ق ـ ـطـ ــر  2022ب ـ ـمـ ــوا ج ـ ـهـ ــة أ مـ ـ ــام
صــربـيــا ،بتجاهل أي انـتـقــادات
واستفزاز والتركيز على الفوز
باللقب.
ج ـ ـ ــاءت هـ ـ ــذه الـ ـت ــوصـ ـي ــة فــي
رس ــال ــة تـشـجـعـيــة وج ـه ـه ــا مــن
اعتبر أفضل العب في مونديال
الــواليــات المتحدة إلــى مهاجم
فريق باريس ســان جرمان قبل
ثــاثــة أي ــام مــن ال ـم ـبــاراة األول ــى
للبرازيل في مونديال.
ون ـشــرت الــرســالــة عـلــى (The
،)Players Tribune Brazil
وهـ ــو م ــوق ــع إل ـك ـت ــرون ــي أن ـشــأه
ريــاض ـيــون ،وآخـ ــرون ســابـقــون،
وخاللها كــال رومــاريــو المديح
ل ـن ـي ـمــار وأبـ ـ ــرز أه ـم ـيــة الــاعــب
صـ ــاحـ ــب ال ـق ـم ـي ــص رقـ ـ ــم «»10
كــي تتمكن ال ـبــرازيــل مــن الـفــوز
ً
بلقبها ا ل ـســادس بعد  20عاما
من تتويجها بآخر لقب لها في
بطوالت كأس العالم.

نيمار

ومن أجل تحقيق هذا الهدف،
أك ــد ال ــاع ــب ال ـســابــق أن نيمار
ع ـل ـيــه أن ي ـت ـنــاســى ال ـن ـق ــد وأي
مشكلة أخرى خارج الملعب.
ً
وقال ناصحا إياه« :قم بدورك
ف ــي الـمـلـعــب وح ـ ــاول أن تنسى
الباقي :كل تلك الضوضاء التي
تأتي من الخارج .هذا ما أقوله
ً
دائما :الــذي يحتاج إلى صورة
جيدة هو جهاز التلفزيون».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :اس ـ ـت ـ ـمـ ــر ف ـ ــي ع ــدم
إعطاء أهمية لما يقوله اآلخرون
ع ـ ـنـ ــك .ال ي ـ ـعـ ــرف ال ـم ـش ـج ـع ــون
البرازيليون في كثير من األحيان
مدى صعوبة لعب كأس العالم
على مستوى رفيع ،وهي بطولة
ال تسمح باألخطاء».
وأوض ـ ـ ــح روم ـ ــاري ـ ــو أن ـ ــه هــو
ً
نفسه تـعــرض أيـضــا حتى عام
 1993ل ـن ـف ــس ا ل ـ ــو ض ـ ــع ،حـيــث
كـ ــان ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـنــاس
فـ ــي ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ي ـت ـح ــدث ــون عـنــه
ً
ب ـش ـكــل س ـي ــئ جـ ـ ــدا وي ـن ـت ـقــدون
كــل تصريحاته ،مشيرا إلــى أن
تصرفاته المنتقدة تلك لم يكن
نتيجة «غـطــرســة» بــل «ثـقــة» في
النفس.

ويليامز يكشف سبب بكائه بعد المواجهة هاري كين :جعلنا إنكلترا فخورة
ان ـ ـهـ ــار ن ـي ـك ــو وي ـل ـي ــام ــز فــي
ال ـب ـك ــاء بـيـنـمــا ك ــان يـشـيــر إلــى
السماء ،عقب نهاية مباراة ويلز
والواليات المتحدة .كان يهدي
اللقاء ،األول لويلز منذ ،1958
إل ــى روح ج ــده كيلفين جــونــز،
الذي توفي قبل ساعات معدودة

من المباراة األولى لحفيده في
المونديال.
وقال ويليامز ،عقب التعادل
 1-1م ــع الـمـنـتـخــب األم ـي ــرك ــي،
«ت ـل ـق ـي ــت أمـ ـ ــس الـ ـنـ ـب ــأ األفـ ـج ــع
طوال حياتي .أبلغتني والدتي
أن جــدي فــارق الحياة .تمضية

ويليامز يبكي بعد انتهاء المباراة

الـيــوم الــذي ألعب فيه أساسيا
بــأول مـبــاراة بكأس العالم كان
أمرا صعبا جدا ،لكنني فعلتها
بفضل دعم أسرتي وزمالئي».
وانهمرت دموع ويليامز بال
توقف على أرضية ملعب أحمد
بن علي ،وداعا لجده الذي كان
أحد أهم أسباب ممارسته لكرة
القدم.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـ ــاع ـ ــب ،صــاحــب
ال ـق ـم ـيــص رق ـ ــم  3ف ــي مـنـتـخــب
وي ـلــز« ،أعـتـقــد أن ـنــي الع ــب كــرة
قـ ــدم ب ـف ـضــل ج ـ ــدي .كـ ــان العـبــا
جـيــدا ،تــوافــد كشافي المواهب
من عدة فرق لرؤيته ،وكان أحد
أفـ ـض ــل ال ــاع ـب ـي ــن ف ــي قــري ـتــي،
لكن اإلصــابــات أنهت مسيرته.
واصلت ما كان يحلم به».
وأضـ ـ ــاف م ــداف ــع نــوتـنـغـهــام
فـ ـ ــورسـ ـ ــت« :جـ ـ ـ ــاب ال ـ ـعـ ــالـ ــم كــي
يشاهدني ألعب كرة القدم ،منذ
بدأت مع ليفربول وعمري ستة
أع ــوام .لــم يقل لــي قــط أحسنت
ألن ـ ــه ك ـ ــان ي ــري ــدن ــي أن أت ـط ــور
يوما بعد يــوم ،ولهذا أنــا هنا.
أود إهداء هذه المباراة له ألنني
أعرف أنه يشاهدني من األعلى
بفخر شديد».
(إفي)

ق ـ ــال هـ ـ ــاري كـ ـي ــن ،ق ــائ ــد ال ـم ـن ـت ـخــب
اإلن ـك ـل ـيــزي ،إن فــري ـقــه ج ـعــل ب ــاده
فخورة بافتتاح مسيرته في كأس
العالم لكرة القدم في قطر بالفوز
على إيران .2-6
وس ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــو س ـ ــاك ـ ــا
ه ــدف ـي ــن ف ـي ـم ــا س ـج ــل األهـ ـ ــداف
األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ــرى
ج ـ ـ ـ ــود بـ ـلـ ـيـ ـنـ ـغـ ـه ــام
ورح ـ ـيـ ــم س ـتــرل ـي ـنــغ
وماركوس راشفورد
وج ـ ـ ـ ـ ــاك غـ ــري ـ ـل ـ ـيـ ــش،
ليحقق فريق المدرب
غاريث ساوثغيت
أك ـ ـ ـبـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ــوز ف ــي
تاريخ مبارياته
االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة
ببطولة كبرى.
ووجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه كـ ـ ـي ـ ــن،
الذي قدم تمريرات
ح ــاس ـم ــة ل ـك ــن م ــن سـتــرلـيـنــغ
وراش ـ ـفـ ــورد ،ال ـش ـكــر لــزمــائــه
ً
ً
بعدما قدموا تحذيرا واضحا
ً
وصـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـت ــي
أق ـ ـي ـ ـمـ ــت ع ـ ـلـ ــى مـ ـلـ ـع ــب «س ـ ـتـ ــاد
خ ـل ـي ـفــة» بــال ـعــاص ـمــة ال ـق ـطــريــة
الدوحة.

و قــال كين فــي فيديو تــم نـشــره على
موقع «تويتر» للتواصل االجتماعي:
«بـ ــال ـ ـط ـ ـبـ ــع ك ـ ــان ـ ــت بـ ـ ــدايـ ـ ــة جـ ـي ــدة
لمشوارنا في كأس العالم».
وأض ـ ـ ــاف« :ال ـف ـض ــل ك ـل ــه ي ـعــود
ل ــاع ـب ـي ــن ،ل ـي ــس مـ ــن ال ـس ـه ــل أن
تـبــدأ م ـشــوارك فــي بـطــو لــة كبيرة
ب ــال ـف ــوز ب ـس ـتــة أهـ ـ ــداف ،ن ـحــن فــي
ً
موضع جيد جدا» .وتابع كين:
«ما زال لدينا الكثير من
ال ـع ـم ــل،ب ــال ـط ـب ــع نـحــن
نعلم أنه ما زال هناك
طريق طويل ،لكن في
الـ ـمـ ـجـ ـم ــل ك ـ ـ ــان األم ـ ــر
ً
ً
ممتعا حقا » .ويتطلع
الـمـنـتـخــب اإلنـكـلـيــزي
للبناء على ذ لــك الفوز
حـيـنـمــا ي ــواج ــه أمـيــركــا
فــي مـلـعــب «ال ـب ـيــت» يــوم
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ق ـبــل
مــوا ج ـهــة و ي ـلــز فــي ملعب
أحـ ـم ــد ب ــن ع ـل ــي ب ـع ــد ذل ــك
بأربعة أيام.
(د ب أ)

لوف :المنتخب األلماني من المرشحين بالتأكيد
أع ــرب الـمــديــر الفني الـســابــق للمنتخب
األلماني لكرة القدم يواكيم لوف عن ثقته
بــإمـكــانـيــة ف ــوز الـمــانـشــافــت بـبـطــولــة كــأس
العالم لكرة القدم (مونديال قطر .)2022
وفي تصريحات لصحيفة «إكسبريس»
الصادرة في مدينة كولونيا األلمانية ،قال
األلماني لوف الحاصل ،مع منتخب بالده،
على بطولة كأس العالم  ،2014إن «ألمانيا
بالتأكيد من المرشحين للفوز باللقب ،أنا
متفائل بهذا».
وأوض ــح لــوف ( 62عــامــا) أن «المنتخب
األلـمــانــي يتمتع ب ـجــودة عــالـيــة ،ونتائجه
كانت جيدة في أغلبها ،وكذلك طريقة لعبه
للكرة».
وذكر أنه ال يعتقد أن الجدل حول حظر
شارة القيادة «وان الف» (الداعمة للمثليين)

ستشتت انتباه المنتخب األلماني بقيادة
المدير الفني هانزي فليك (المساعد السابق
ل ـل ــوف) ،مـشـيــرا إل ــى أن ه ـنــاك «الـكـثـيــر من
الالعبين في القائمة جمعوا خبرات كبيرة
في فرقهم».
وأضاف أن الفريق لن «يدع أمورا أخرى
تخرجه عن هدوئه أو تدخله في نقاشات.
المهم اآلن هو الرياضة».
وكشف أنه «على اتصال دائم» بمساعده
السابق فليك ،ويعتزم لوف التوجه إلى قطر
بعد المباريات التمهيدية حتى يتابع بعض
مباريات البطولة من االستاد .وقال« :أتمنى
أن أشاهد عندئذ مباريات ألمانية مثيرة،
وأنا واحد من أكبر المشجعين للمانشافت
ولهانزي فليك».
(د ب أ)

يواكيمكين
هاري
لوف

نونو مينديز قد يغيب
عن مواجهة غانا

تـحــوم شـكــوك ح ــول مـشــاركــة الـبــرتـغــالــي نــونــو مينديز،
ال ـظ ـه ـيــر األيـ ـس ــر ل ـب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان ،ف ــي أول م ـب ــاراة
تخوضها بالده في مونديال قطر ،وستواجه خاللها غانا.
ولم يتدرب مينديز ( 20عاما) ،الذي يتحتم عليه المنافسة
على مــركــز الظهير األيـســر مــع رافــائـيــل جـيــريــرو ،مــع بقية
زمــائــه فــي الجلسة التحضيرية األخـيــرة التي أقيمت في
مجمع الشحانية أمس ،بسبب معاناته من إجهاد عضلي.
وسيستهل منتخب البرتغال مسيرته في مونديال قطر
غدا بلقاء نظيره الغاني الساعة السابعة مساء بالتوقيت
المحلي ( 16:00ت.غ).

أوتو أدو :بإمكاننا الفوز
على أي منافس

هاري كين

أكــد أوتــو ادو المدير الفني لمنتخب غانا أنــه يضع نصب
عينيه التأهل ل ــأدوار اإلقصائية لكأس العالم للمرة األولــى
ً
منذ  12عاما.
وبلغ منتخب غانا دور الثمانية في مونديال  2010في أفضل
إنجاز له ،وأشار أوتو إلى أن فريقه يستطيع تكرار هذا اإلنجاز
وربما تخطيه ،ليصبح أول منتخب إفريقي يبلغ المربع الذهبي.
وقال إدو في تصريحات خاصة لوكالة األنباء األلمانية (د.
ً
ب .أ) قبل مواجهة البرتغال غدا في المباراة األولى للفريقين
بمونديال قطر« :نأمل بلوغ دور الستة عشر ،لدينا فريق جيد،
وبإمكانه الفوز على أي فريق بالمجموعة» .وتضم المجموعة
ً
ال ـثــام ـنــة أيـ ـض ــا مـنـتـخــب ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة وك ــذل ــك منتخب
أوروغواي الذي أطاح غانا في سيناريو مثير للجدل من دور
الثمانية في مونديال جنوب إفريقيا .2010
ويعول منتخب غانا الــذي فشل في بلوغ مونديال روسيا
 ،2018عـلــى ع ــدد مــن الــاعـبـيــن الـمــولــوديــن خ ــارج غــانــا ،مثل
إيناكي ويليامز الـمــولــود فــي بيلباو .وق ــال ادو الـمــولــود في
ً
هامبورغ «لدينا الكثير من األفــراد الجدد ،أيضا بسبب أنهم
ً
غيروا جنسيتهم ،لذا من المهم أن ننضج معا كفريق وأن يعرف
الالعبون أفكاري».
(د ب أ)

ّ
بث مباشر للمباريات في المدينة التعليمية بمؤسسة قطر
وجهت مؤسسة قطر الدعوة إلى كل الجماهير لمتابعة مباريات
بطولة كأس العالم واالستمتاع باألنشطة التي تنظمها ،وذلك على
ّ
تضم
مدار أربعة أسابيع ،حيث ستكون المدينة التعليمية التي
اسـتــاد المدينة التعليمية ،أحــد مالعب كــأس العالم قطر ،2022
مفتوحة للجميع.
ً
وسيتم عرض  22مباراة مجانا عبر شاشة كبيرة في حديقة
ّ
األكسجين ،وينطلق البث المباشر بأربع مباريات الجمعة المقبل،
ليشمل العديد من المباريات ،ومن بينها نصف النهائي والنهائي
خالل الشهر المقبل.
ُ
وم ــن بـيــن الـمـبــاريــات الـتــي ستنقل عـلــى الـشــاشــة فــي حديقة

جماهير سعودية خالل متابعة مباراة
فريقها أم ــام األرجـنـتـيــن عبر شاشات
عرض في إحدى حدائق الرياض أمس

األكسجين ،مباراة قطر والسنغال يوم الجمعة المقبل ،ومباراة قطر
وهولندا الثالثاء المقبل ،والكثير من المباريات طوال هذه الفترة،
باستثناء األيــام التي يستضيف فيها استاد المدينة التعليمية
ّ
المباريات .كذلك ستتمكن العائالت من االستمتاع بمجموعة من
األنشطة إلى جانب مشاهدة مباريات كرة القدم ،كما ستتوافر منافذ
بيع الغذاء والمشروبات الغازية والطازجة.
وال يتطلب حضور هذه األنشطة الحصول على بطاقة ّ
هيا .كما
ُ
تعقد مؤسسة قطر عــددا من المهرجانات واألنشطة التي تلبي
مختلف التطلعات واالهتمامات من المجتمع المحلي واإلقليمي
ُ
والدولي ،والتي تقام في المدينة التعليمية ،وقد تم تصميم كل هذه

األنشطة بما يضمن إتاحة الوصول ّ
الميسر للجميع.
وتــأتــي ه ــذه األن ـش ـطــة ضـمــن حـمـلــة الـمــؤسـســة ال ـتــي أطلقتها
ُ
بعنوان «كرة القدم لنا كلنا» كجزء من الفعاليات التي تقام خالل
بطولة كأس العالم .وتشمل أنشطة مؤسسة قطر تنظيم النسخة
الثانية من مهرجان «دريشة» للفنون األدائية ،تحت عنوان «السفر
والمغامرة» ،وذلــك في الفترة من  11إلــى  17ديسمبر ًفي حديقة
ُ ّ
سيشكل منصة لمختلف
األكسجين بالمدينة التعليمية ،والــذي
أفراد المجتمع من كل البلدان لالحتفاء بالثقافة واإلبداع.
و مــن خــال تجربة المشجعين فــي المدينة التعليمية ،توفر
مؤسسة قطر بيئة شاملة ترحب بالجميع ،وتشمل هذه التجربة

تقديم باقة من العروض الموسيقية واالستعراضية ،وكرة القدم
الحرة ،والتي سيقدمها عدد من الفنانين ومن بينهم فنانون من
ذوي اإلعاقة.
وتعكس تجربة المشجعين التزام مؤسسة قطر بإتاحة الوصول
ّ
الميسر ،من خالل تضمين مجموعة من األنشطة الحسية ،مع توفير
مقاعد الستراحة المشجعين في مختلف الطرق المؤدية الستاد
المدينة التعليمية ،والتي يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة
الوصول إليها واالستفادة منها.
(د ب أ)
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