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اليابان تلجم أفواه األلمان

كـ ّـم العـبــو المنتخب األلـمــانــي أفــواهـهــم خالل
الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في
افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بمونديال
ً
قطر  ،2022احتجاجا على رفــض االتـحــاد الــدولــي
لكرة القدم (الفيفا) السماح لهم بارتداء شارات لدعم
المثليين.

وكانت ّ
النية لدى قادة  7منتخبات أوروبية ارتداء
تلك الشارات ،في إطــار حملة لرفض التمييز خالل
ّ
البطولة بقطر ،لكن الخطوة أجهضت بعد تلويح
«الفيفا» بعقوبات تأديبية.
وي ــوم االثـنـيــن ،أعلنت منتخبات إنكلترا ،ويلز،
بلجيكا ،والدنمارك ،وهولندا ،وألمانيا ،وسويسرا،

بارتداء قادتها شارة
في بيان ،أنها عدلت عن قرارها
ّ
دعــم المثليين خــال المباريات لتجنب العقوبات،
معربة عن «خيبة أملها» من «الفيفا» ،الذي كان رئيسه
ً
جاني إنفانتينو حاضرا في الملعب أمس.
ُ
وبعيد الحركة االحتجاجية ،نشر االتحاد األلماني
لكرة الـقــدم تغريدة عبر حسابه على «تــويـتــر» قال

ُ
كشر
إسبانيا ت ِ
عن أنيابها بسباعية
تاريخية في مرمى
كوستاريكا
11

البرتغال بالقليل
من رونالدو
في مواجهة
«النجوم السوداء»

16

ً
ً
فيها إن «هذا ليس موقفا سياسيا ،حقوق اإلنسان
غير قابلة للتفاوض ...حظر الشارة يضاهي حظر
ّ
التحرك من المنتخبات
حقنا في التعبير» .ويأتي هذا
األوروبية في إطار رسالة إلى الدولة المضيفة التي
طالتها انتقادات عدة حيال ّ
سجلها الحقوقي على
(أ ف ب)
مدى األعوام الماضية.

المغرب ينتزع
نقطة ثمينة
من كرواتيا
12

تاريخ األوروغواي
أمام طموحات
كوريا الجنوبية
17

السيليساو يبدأ
رحلة النجمة
السادسة بمواجهة
صربيا

١٤

األرجنتين
الجريحة ...هل
تضحك
في النهاية؟

18

٢

العدد  / 5192الخميس  24نوفمبر 2022م  30 /ربيع اآلخر 1444هـ

رياضة
اليابان تفجر مفاجأة جديدة
بإسقاط «المانشافت»

المدافع دوان يسجل الهدف األول لمنتخب اليابان

مفاجأة جديدة شهدها
مونديال  2022أمس
األربعاء ،بفوز المنتخب
الياباني على نظيره األلماني
 ،1-2ضمن منافسات
المجموعة الخامسة.

ّ
استهلت ألمانيا الساعية إلى
محو خروجها المحبط من الدور
األول في مونديال روسيا ،2018
مـ ـش ــواره ــا ف ــي م ــون ــدي ــال قـطــر
 ،2022بسقوط مدو أمام منتخب
الـيــابــان ( )2 - 1أم ــس األرب ـعــاء،
على استاد خليفة الدولي ضمن
منافسات المجموعة الخامسة.
ون ـج ـح ــت الـ ـي ــاب ــان ف ــي قـلــب
تخلفها ب ـهــدف سـجـلــه ايـلـكــاي
غوندوغان من ركلة جــزاء (،)33
ال ـ ـ ــى ف ـ ـ ــوز ب ـه ــدف ـي ــن س ـج ـل ـه ـمــا
ا لـ ـب ــد ي ــان ر ي ـت ـس ــو دوان ()75
وتاكوما اسانو (.)83
ولـ ـلـ ـمـ ـف ــارق ــة ،ف ـ ــان صــاح ـبــي
الهدفين يدافعان عن ناديين في
الدوري األلماني (بوندسليغا)،
ّ
األول مع فرايبورغ والثاني مع
ً
شالكه ،علما بأن تشكيلة اليابان
ّ
تتضمن ثمانية
فــي النهائيات
العبين في أندية ألمانية.
وهي ثاني مفاجأة مدوية في
البطولة ،بعد االنتصار الكبير
للسعودية على األرجنتين 1 - 2
الثالثاء ضمن المجموعة الثالثة.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت أل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا خـ ـس ــرت
م ـبــارات ـهــا األخـ ـي ــرة ف ــي روس ـيــا
أمـ ـ ــام ك ــوري ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة صـفــر
  ،2ل ـت ـت ـ ّـذي ــل م ـج ـمــوعــة كــانــت
ّ
ف ــي م ـت ـنــاول ـهــا وض ــم ــت أي ـضــا
المكسيك والسويد.
أمـ ـ ـ ــا الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان فـ ـحـ ـقـ ـق ــت فــي
مشاركتها السابعة على التوالي

أهــم نتيجة لـهــا فــي النهائيات
حتى اآلن.
وشارك مهاجم بايرن ميونيخ
تـ ــومـ ــاس م ــول ــر أس ــاسـ ـي ــا رغ ــم
عـ ــدم خ ــوض ــه سـ ــوى  60دقـيـقــة
ف ــي ص ـفــوف ن ــادي ــه مـنــذ أواخ ــر
سبتمبر الماضي ،علما بأنه احد
افضل ّ
الهد افين فــي النهائيات
العالمية برصيد  10أهداف.
فــي الـمـقــابــل ،غــاب زميله في
الـفــريــق الـبــافــاري ل ــوروا سانيه
بداعي االصابة في ركبته.
والمواجهة كانت االولى بين

المنتخبين فــي بـطــو لــة كـبــرى،
سبقها مباراتان وديتان انتهت
واحـ ـ ــدة ب ـف ــوز أل ـمــان ـيــا 3-ص ـفــر
والثانية بالتعادل .2-2

فرصة لروديغر
وك ـ ــان ـ ــت ّأول ك ـ ــرة أل ـم ــان ـي ــة
خ ـط ـيــرة م ــن رأسـ ـي ــة النـتــونـيــو
روديغرّ ،
مرت إلى جانب القائم
اثر ركلة ركنية (.)16
وسـ ـ ـ ّـدد يـ ـ ــوزوا كـيـمـيــش كــرة
قوية من خارج المنطقة تصدى

مباراة ألمانيا واليابان في سطور
المباراة :ألمانيا -اليابان 2-1
الملعب :استاد خليفة الدولي ،الدوحة
الجمهور 42608 :متفرجين

الدور األول

المجموعة الخامسة
الحكم :السلفادوري إيفان بارتون
اإلنذارات:
المانيا» 0 -
اليابان0 - :

التشكيلتان:

أل ـم ــان ـي ــا :م ــان ــوي ــل ن ــوي ــر ،ن ـي ـكــو ش ـلــوتــرب ـيــك،
انتونيو روديغر ،دافيد راوم ،يــوزوا كيميش،

إي ـل ـكــاي غ ــون ــدوغ ــان (ل ـي ــون غــوريـتـسـكــا ،)67
سيرج غنابري (يوسوفا موكوكو  ،)90توماس
مــولــر (يــونــاس هــوفـمــان  ،)67جـمــال موسياال
(ماريو غوتسه  ،)79كاي هافيرتس (نيكالس
فولكروغ .)79
المدرب :هانزي فليك
ال ـيــابــان :شــويـتـشــي غ ــون ــدا ،هـيــروكــي ســاكــاي
(تاكومي مينامينو  ،)75مايا يوشيدا ،يوتو
ناغاماتو (كاورو ميتوما  ،)57واتارو إندو ،آو
تاناكا (ريتسو دوان  ،)71جونيا إيتو ،دايتشي
كامادا ،تاكيفوسا كوبو (تاكيهيرو تومياسو
 ،)46دايزن ماييدا (تاكوما أسانو .)57
المدرب :هاجيمي مورياسو

مــن نــاحـيـتــه ،ص ــرح مــايــا يــوش ـيــدا ،العــب
منتخب اليابان ،لشبكة «بي إن سبورتس»
هو جمال كرة
القطرية بعد المباراة بأن هذا ً
القدم ،هذه األمــور تحدث أحيانا! «نجحنا
في اجـتــذاب األض ــواء علينا اآلن ،حــان وقت
الرقص».
ويعد هذا هو االنتصار األول
لمنتخب الـيــابــان فــي تاريخ
ل ـقــاء اتــه مــع المنتخب
األلماني.

وكان سيناريو الشوط الثاني
ً
مماثال ،ضغط ألماني وتراجع
ياباني ،وقام الموهبة الصاعدة
جمال موسياال بفاصل ترقيص
ً
داخل المنطقة لكنه ّ
سدد عاليا
(.)51
ّ
تعزز ّ
تقدمها،
وكادت ألمانيا
ل ـك ــن ت ـس ــدي ــدة غ ــون ــدوغ ــان مــن
داخل المنطقة ارتطمت بالقائم
وخرجت (.)59
ولعب الحارس الياباني دور
الـمـنـقــذ بـتـصــديــه لـكــرة يــونــاس
هوفمان ( )68ثم لثالث محاوالت
على التوالي (.)70
وخرج المنتخب الياباني من
حــذره ولعب بحرية ،وجــاء دور
ٍّ
تصد
مانويل نوير ليقوم بأول
له بشكل مذهل عندما أبعد كرة
جونيا ايتو (.)73

دوان يعادل النتيجة
ً
لكن نوير وقف عاجزا عندما
ت ـص ـ ّـدى لـتـســديــدة ج ــدي ــدة قبل
أن يتابعها ريتسو دوان داخل
ً
الشباك مدركا التعادل لليابان

مانويل نوير

فليك يطالب العبيه بنسيان الخسارة
أبدى هانزي فليك ،المدير الفني لمنتخب ألمانيا ،خيبة أمله،
بسبب خسارة فريقه المباغتة أمام اليابان ،أمس ،في مستهل
مباريات المنتخبين ببطولة كــأس العالم لكرة القدم المقامة
حاليا في قطر.
وقــال فليك في تصريحات صحافية عقب المباراة «إنــه أمر
ً
ً
مخيب لآلمال جدا .نشعر باالنزعاج لخسارتنا المباراة» ،مضيفا
«سنحت لنا العديد من الفرص السهلة .لكن يتعين علينا أن
نتطلع إلى األمام .لدينا فرصة للحصول على ست نقاط».
وأصبحت هذه هي المرة األولى منذ نسخة مونديال 1978
باألرجنتين ،التي يخسر فيها منتخب ألمانيا إحدى مباريات
المونديال بعد تقدمه في النتيجة خالل الشوط األول.
(د ب أ)

ضغط ألماني وهدفان لليابان

فرحة العبي المنتخب الياباني
( ،)75بعد أربع دقائق من نزوله.
ّ
وتقدمت اليابان عندما كسر
تاكوما اسانو مصيدة التسلل،
اث ــر ركـلــة ح ــرة ســريـعــة ،فانفرد
ّ
وسددها في
بالحارس األلماني
أعلى الشباك (.)83
رمـ ـ ــى األلـ ـ ـم ـ ــان بـ ـك ــل ث ـق ـل ـهــم،
وأش ـ ــرك مــدرب ـهــم ه ــان ــزي فليك
أسلحته الهجومية الواحد تلو

اآلخر ،لكن الدفاع الياباني صمد
ليخرج بـفــوز تاريخي بهدفين
لهدف.
(أ ف ب)

نوير
وغوندوغان:سهل خبرة العبي اليابان في
ّفرطنا في انتصار
«البوندسليغا» رجحت الكفة

هاجيمي يكشف سر الفوز التاريخي
أشــاد هاجيمي موريياسو ،المدير الفني
لمنتخب اليابان ،بانتصار فريقه التاريخي
ع ـل ــى م ـن ـت ـخــب أل ـم ــان ـي ــا ،ف ــي ب ــداي ــة م ـش ــوار
المنتخبين بنهائيات كأس العالم لكرة القدم،
المقامة حاليا في قطر.
وقال موريياسو عقب المباراة «كنا ندرك
أنه يتعين علينا الدفاع بشكل أفضل .ولهذا
غـيــرت أس ـلــوب الـلـعــب .ع ــرف الــاعـبــون على
الفور ما أقصده وما هو التصرف األمثل في
مواجهة األلمان».
وأع ـ ــرب مــوري ـيــاســو ع ــن تـطـلـعــه ل ـم ـبــاراة
الفريق المقبلة أمــام كوستاريكا في الجولة
الثانية للمجموعة ،األحــد الـقــادم ،حيث قال
«لـقــد احتفلنا بـهــذا االنـتـصــار الـعـظـيــم ،لكن
يتعين علينا االستعداد للمواجهة المقبلة».

ل ـهــا ال ـ ـحـ ــارس ال ـي ــاب ــان ــي (،)21
وأخـ ـ ـ ــرى إليـ ـلـ ـك ــاي غ ــون ــدوغ ــان
أحبطها الدفاع (.)28
وح ـصــل المنتخب األلـمــانــي
على ركلة جزاء إثر إعاقة دافيد
راوم داخ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة م ــن قـبــل
الـ ـح ــارس ال ـيــابــانــي شــويـتـشــي
غـ ـ ــونـ ـ ــدا ان ـ ـ ـبـ ـ ــرى ل ـ ـهـ ــا ب ـن ـج ــاح
غوندوغان ( ،)33رافعا رصيده
ً
ال ـ ــى  17ه ــدف ــا ف ــي  64مـ ـب ــاراة
دولية.
وسجل هاي كافيرتس هدفا
فــي الــوقــت الـضــائــع مــن الـشــوط

االول ل ــم يحتسبه ا لـحـكــم بعد
اللجوء الى تقنية حكم الفيديو
ال ـم ـســاعــد «فـ ــي أيـ ــه آر» بــداعــي
التسلل.

هانزي فليك

أكد حارس مرمى منتخب ألمانيا وقائد الفريق،
مانويل نوير ،والعــب الوسط المخضرم إيلكاي
غوندوغان ،أن منتخب (الماكينات)ّ ،
فرط في فوز
سهل كان في متناوله أمام منتخب اليابان ،ليتلقى
خسارة موجعة في بداية مشواره بنهائيات كأس
العالم لكرة القدم ،المقامة حاليا في قطر.
وأضاف نوير« :الفرص الضائعة وعدم التمركز
ّ
الدفاعي الجيد كلفتنا خسارة المباراة» .وذكر« :لم
يكن لدينا الصبر في الدفاع في الشوط الثاني.
ك ــان يـجــب أن نلعب بشكل أفـضــل وبـثـقــة أفضل
في الهجوم».
من جانبه ،قال غوندوغان لمحطة (إيه آر دي)
ً
األلـمــانـيــة التلفزيونية «لـقــد جعلنا األم ــر سهال
للغاية بالنسبة إليهم .رغم سيطرتنا على معظم
مجريات المباراة» .وأضاف غوندوغان« :الطريقة
التي استقبلت بها شباكنا الهدفين كانت سهلة
للغاية بالنسبة لمباراة في كأس العالم .كنا نفتقر
إلــى القليل مــن االقـتـنــاع بحيازة الـكــرة .يبدو أن
الجميع لم يرغب في الحصول على الكرة».
(د ب أ)

يضم المنتخب ا لـيــا بــا نــي نحو
 10العبين محترفين فــي الــدوري
األل ـم ــان ــي (بــونــدس ـل ـي ـغــا) .ث ــأر كل
ه ـ ـ ــؤالء أمـ ـ ــس فـ ــي اس ـ ـتـ ــاد خـلـيـفــة
الــدولــي مــن األل ـمــان ،وتمكنوا من
هزيمتهم في واحــدة من مفاجآت
كأس العالم  2022في قطر بهدفين
لهدف.
ويضم المنتخب الياباني أسماء
أخرى تلعب في كرة القدم األلمانية
مـثــل ك ــو إي ـت ــاك ــورا وواتـ ـ ــارو إن ــدو
ودايتشي كامادا وأوو تاناكا ومايا
يوشيدا وهيروكي إيتوّ .
ومـ ـن ــذ ع ـ ــدة أي ـ ـ ــام ،حـ ـ ــذر هـ ــؤالء
الالعبون ،ومعهم مدربهم هاجيمي
موريساو ،من أنهم يطمحون إلى
الذهاب بعيدا في هذه النسخة من
الـمــونــديــال ،بسبب خـبــرة أغلبهم
في الدوري األلماني ،ومن النسخة
السابقة من كأس العالم.
وأع ـ ـلـ ــن كـ ــوبـ ــو ،ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان مــن
ض ـمــن نــاش ـئــي ال م ــاس ـي ــا ،ولـعــب
فــي ري ــال مــدريــد ومــايــوركــا وريــال
ســوسـيـيــداد ،أن الـفــريــق سيحاول
ارت ـ ـكـ ــاب أق ـ ــل أخ ـ ـطـ ــاء م ـم ـك ـنــة فــي
مـ ــواج ـ ـهـ ــة ألـ ـم ــانـ ـي ــا م ـ ــع ال ـت ـح ـلــي
بالصبر.
وسارت كل األمور بشكل مثالي،
ارتـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــوا خ ـ ـطـ ــأ ،ودف ـ ـ ـعـ ـ ــوا ث ـم ـنــه
بــركـلــة ج ــزاء تـقــدم األل ـمــان عبرها
فــي ال ـم ـبــاراة حـيــن سجلها إلـكــاي
جوندوجان.

وم ــع ذل ــك تـمـكـنــوا م ــن التحلي
بالصبر ومواجهة هجمات األلمان،
وعـ ـب ــر إي ـم ــان ـه ــم الـ ـ ــذي ال يـنـكـســر
وأخ ـطــاء «الـمــاكـيـنــات» استطاعوا
تحقيق المستحيل وقلب النتيجة
والفوز.
وتمكن دوان وأسانو ،اللذان بدآ
ال ـم ـبــاراة مــن عـلــى مـقــاعــد ال ـبــدالء،
أم ـ ــام ج ـن ــون ال ـج ـم ـهــور ال ـيــابــانــي
وذه ـ ــول ال ـيــابــان ـي ـيــن ،م ــن تحقيق
المطلوب وانتزاع فوز تاريخي.
واعتاد اليابانيون المحترفون
فــي الـ ــدوري األل ـمــانــي أن يـكــونــوا،
أسبوعا تلو اآلخر ،بمثابة فرائس
سهلة لبايرن ميونيخ أو بروسيا
دورت ـمــونــد ،لكنهم أم ــس التهموا
«المانشافت» نفسه.
ويـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــح ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار
ل ـل ـيــابــان ـي ـيــن بـ ــأن ي ـح ـل ـمــوا بـثـمــن
النهائي ،وإن كــان سيجب عليهم
أن يروا ما سيفعلونه أمام عقبتي
كوستاريكا وإسبانيا.
ويعد هــذا سابع مونديال على
التوالي تخوضه اليابان ،وهي من
أكبر القوى في كرة القدم اآلسيوية،
ولو تمكن فريق «الساموراي» من
التأهل لثمن النهائي فستكون هذه
رابع مرة في تاريخهم.
(إفى)

ُ ِّ
إسبانيا تكشر عن أنيابها
بسباعية تاريخية في مرمى كوستاريكا
نجح المنتخب اإلسباني في
تحقيق الفوز في بداية مشواره
في بطولة كأس العالم،
بتغلبه الكبير على المنتخب
الكوستاريكي بنتيجة .0-7

ّ
ً
كشرت إسبانيا عن أنيابها باكرا في مونديال
قطر  ،2022وذلك باكتساحها كوستاريكا  -7صفر،
أمــس األربـعــاء ،في الجولة األولــى من منافسات
المجموعة الثالثة التي شهدت سقوط ألمانيا
أمام اليابان .2-1
و ف ــي أول ل ـقــاء بـيــن المنتخبين عـلــى صعيد
الـ ـبـ ـط ــوالت ،بـ ــدت إس ـبــان ـيــا ب ـق ـي ــادة ال ـك ـث ـيــر من
نجومها الشبان عازمة منذ البداية على تجنب
ما حصل مع العمالقين األلماني واألرجنتيني
ً
الذي خسر أيضا الثالثاء أمام السعودية  2-1في
المجموعة الثالثة.
وبــانـتـظــار ال ـم ـبــارزة بـيــن إسـبــانـيــا وألـمــانـيــا
األحـ ــد ف ــي ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة ،ق ــام رجـ ــال ال ـمــدرب
لويس إنريكي بالمطلوب منهم وأكثر ،حاسمين
الـنـقــاط ال ـثــاث فــي ال ـشــوط األول بـعــدمــا أنـهــوه
بـثــاثـيــة نظيفة قـبــل أن يـضـيـفــوا  4فــي الـثــانــي،
مانحين بالدهم أكبر فــوز في تاريخ مشاركتها
ً
في النهائيات (األكبر سابقا كان  1-6على بلغاريا
عام .)1998
ّ
وسجل داني أولمو ( ،)11وماركو أسنسيو (،)21
وفيران توريس ( 31من ركلة جزاء و ،)54وغافي
( )74والـبــديــان كــارلــوس سولير ( ،)90وألـفــارو

ً
فيليبي السادس حاضرا
لمؤازرة «الروخا»

ملك إسبانيا بجوار رئيس االتحاد الدولي إنفانتينو
حضر فيليبي السادس ملك إسبانيا ،أمس في مباراة منتخب
بالده التي استهلها إسبانيا في مونديال قطر  2022بالفوز على
منتخب كوستاريكا بسباعية على استاد الثمامة ،بجوار رئيس
االتحاد اإلسباني لكرة القدم ،لويس روبياليس.
وإضافة لدعم منتخب إسبانيا بقيادة المدرب لويس إنريكي،
فإن زيارة فيليبي السادس تأتي تلبية لدعوة أمير قطر ،تميم
بن حمد.
وستلعب إسبانيا مباراتها المقبلة في منافسات المجموعة
الخامسة ضد ألمانيا يوم  27الجاري ،واليابان مطلع ديسمبر
المقبل.

موراتا ( )90+2األهداف السبعة التاريخية.
وب ـقــي ال ـقــائــد الـمـخـضــرم ب ــراي ــن رويـ ــس على
مقاعد بدالء كوستاريكا التي عولت على حارس
بــاريــس س ــان جــرمــان الـفــرنـســي كـيـلــور نــافــاس،
ً
للوقوف في وجه اإلسبان الذين يعرفهم تماما بعد
أعوامه الطويلة بين الخشبات الثالث لريال مدريد.
وب ــدا مـنــذ الـبــدايــة أن «ال روخ ــا» مصمم على
تجنب أي مفاجأة ضد آخر المنتخبات المتأهلة
لهذه النهائيات بفوزه على نيوزيلندا في الملحق
ً
الــدولــي ،وك ــان قــريـبــا مــن افـتـتــاح التسجيل عبر
أولمو بعد تمريرة متقنة من بيدري ،لكنه سدد
ال ـك ــرة خ ــارج الـخـشـبــات ال ـث ــاث ( ،)5ث ــم أتبعها
أسنسيو بتسديدة أرضية من مشارف المنطقة
مرت بمحاذاة القائم األيسر (.)9

نادي الـ  100هدف
وسرعان ما أسفر الضغط عن هدف جميل بطله
أولمو الذي تبادل الكرة مع غافي وسيطر عليها
بالتفاف رائع سمح له بالتخلص من المدافع ،قبل
ً
أن يسدد في الشباك ( ،)11مسجال بذلك الهدف
المئة إلسبانيا في كأس العالم ،ما جعلها سادس

منتخب يصل إلى  100هدف أو أكثر بعد البرازيل
( )229وألمانيا ( ،)227واألرجنتين ( ،)138وإيطاليا
( )128وفرنسا ( )124وفق «أوبتا» لالحصاءات.
ً
ولم ينتظر رجال إنريكي طويال إلضافة الهدف
الثاني ،وهــذه المرة عبر أسنسيو الــذي وصلت
إليه الكرة من جــوردي ألبا المتقدم على الجهة
الـيـســرى ،فتلقفها مهاجم ري ــال مــدريــد مباشرة
بشكل رائــع في شباك زميله السابق في النادي
الملكي نافاس (.)21
وحـسـمــت الـنـتـيـجــة ال ــى حــد كـبـيــر بـعــد مــرور
نصف ساعة فقط ،وذلك بإضافة هدف ثالث من
ركلة جزاء نفذها فيران توريس بعد خطأ انتزعه
جوردي ألبا من أوسكار دوارتي (.)31
وه ــذه ال ـمــرة الـثــانـيــة فـقــط فــي تــاريـخـهــا التي
تسجل فيها إسبانيا ثالثة أهداف في شوط أول
من مباراة في كأس العالم ،بعد األولى عام 1934
ً
ضد البرازيل في الدور األول الذي كان إقصائيا
في حينها (انتهت المباراة .)1-3
ولم يتوقف «ال روخا» عند هذا الحد ،إذ أضاف
ً
ً
هدفا رابعا في مستهل الشوط الثاني عبر توريس
الذي استغل سوء تفاهم بين الدفاع الكوستاريكي
وحارسه نافاس في محاولة قطع الطريق عليه

أولمو يسجل هدفه األول مع المنتخب اإلسباني
بعد تمريرة من أسنسيو ،فالتف على نفسه وسدد
في الشباك (.)54
وب ـعــدمــا اط ـم ــأن عـلــى ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث ،أج ــرى
أنريكي تبديالت بالجملة من دون أن يؤثر ذلك
ً
ً
على انــدفــاع الـفــريــق ال ــذي أض ــاف هــدفــا خامسا
ً
رائـعــا عبر غافي الــذي وصلته الكرة من البديل
مـ ــوراتـ ــا ،فــأطـلـقـهــا «ع ـل ــى ال ـط ــاي ــر» م ــن م ـشــارف
المنطقة ( ،)74ليصبح أصـغــر العــب يسجل في
ك ــأس الـعــالــم مـنــذ أس ـطــورة ال ـبــرازيــل بيليه (17
ً
ً
عاما و 249يوما) خالل نهائي  1958ضد السويد
(ثنائية في الفوز .)2-5
وواص ــل اإلس ـبــان مـهــرجــانـهــم بـهــدف ســادس
بطله الـبــديــل سولير ال ــذي سقطت الـكــرة أمامه
بـعــد عــرضـيــة مــن الـبــديــل اآلخ ــر نـيـكــو ولـيــامــس
اعترضها نافاس ،فتابعها
فــي الـشـبــاك ( )90قـبــل أن
يـضـيــف م ــورات ــا الـســابــع
بـعــد تـمــريــرة مــن أولـمــو
(.)90+2
(أ ف ب)

أولمو :ليلة مثالية
ق ـ ـ ـ ـ ــال دان ـ ـ ـ ـ ـ ــي أول ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــو الع ـ ــب
المنتخب اإلسـبــانــي بعد الفوز
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ع ـل ــى ك ــوس ـت ــاري ـك ــا
ب ـس ـبــاع ـيــة نـظـيـفــة ف ــي مستهل
مشوار الفريقين بمونديال قطر
 2022إنها كانت «ليلة مثالية».
وافـ ـتـ ـت ــح أول ـ ـمـ ــو ال ـت ـس ـج ـيــل
إلس ـب ــان ـي ــا ،وه ـ ــو ن ـف ــس ال ــوق ــت
هدف إسبانيا رقم  100في تاريخ
مشاركاتها عبر المونديال.
وقال في تصريحات صحافية

عقب المباراة «كانت ليلة مثالية.
حلم اللعب في المونديال صار
حـقـيـقــة ،وه ــذه ب ــداي ــة .ال يــوجــد
شيء أفضل منها».
وصرح الالعب «كانت مباراة
متكاملة من كل الفريق .علينا أن
نصب تركيزنا اآلن على مباراة
أل ـم ــان ـي ــا .االتـ ـح ــاد م ــع ال ـم ــدرب
وال ـج ـهــاز الـفـنــي مـثــالــي .أثبتنا
األمـ ــر ،ول ـيــس ال ـيــوم ف ـقــط ،إنـمــا
طوال الوقت الذي قضيناه معا.

المباراة
في سطور
المباراة :إسبانيا  -كوستاريكا:
 - 7صفر
الملعب :الثمامة ،الدوحة
ً
الجمهور 40013 :متفرجا

الدور األول

المجموعة الخامسة
الحكم :اإلماراتي محمد عبدالله
حسن محمد

األهداف:

إسـ ـب ــانـ ـي ــا :دان ـ ـ ــي أول ـ ـمـ ــو ()11
ومــاركــو أسنسيو ( )21وفـيــران
توريس ( 31من ركلة جزاء و)54
وغــافــي ( )74وكــارلــوس سولير
( )90وألفارو موراتا ()90+2
اإلنذارات:كوستاريكا :فرانسيسكو كالفو
( )68وجويل كامبل ()90+7

التشكيلتان:

ه ـ ــذا هـ ــو الـ ـط ــري ــق ال ـص ـح ـي ــح».
وع ـ ــن الـ ـ ـه ـ ــدف الـ ـ ـ ــذي س ـج ـلــه
ق ــال «إنـ ــه أم ــر ال ي ـص ــدق .كــانــت
لحظة فريدة ومميزة .أنا ممتن
ل ـل ـمــدرب ع ـلــى ث ـق ـتــه .أح ـ ــاول أن
أضيف دائـمــا ،ســواء كنت داخل
أم خارجه».
(إفي)

غافي األصغر في التاريخ
بدأ المدرب اإلسباني لمنتخب «ال روخــا» أنريكي
اللقاء بــإشــراك أسنسيو على حساب ألـفــارو مــوراتــا،
في حين تواجد ثالثي برشلونة سيرجيو بوسكيتس،
وبيدري ،وغافي في الوسط وجناح اليبزيغ األلماني داني أولمو
على الجهة اليسرى على حساب أنسو فاتي.
ً
وبات غافي عن  18عاما و 110أيام ،أصغر العب يدافع عن ألوان إسبانيا
في بطولة كبرى (كأس العالم أو كأس أوروبا) في التاريخ.
َ
ً
وبوجود بيدري أيضا ،بدأت إسبانيا مباراة في كأس العالم بمراهقين
(أ ف ب)
					
ألول مرة في تاريخها.

مـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــو أسـ ـيـ ـنـ ـسـ ـي ــو
يحتفل مع زمالئه بعد
تسجيله الهدف الثاني

إسـ ـب ــانـ ـي ــا :أونـ ـ ـ ــاي س ـي ـم ــون -
سيسار أسبيليكويتا ،رودري
هرنانديس ،أيميريك البورت،
ج ــوردي ألـبــا (ألـيـكــس بــالــدي،
 - )64س ـيــر خ ـيــو بــو سـكـيـتــس
(كـ ــوكـ ــي ،)64 ،غ ــاف ــي ،ب ـي ــدري
(كارلوس سولير - )57 ،فيران
تـ ـ ــوريـ ـ ــس (أل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارو مـ ـ ــوراتـ ـ ــا،
 )57م ــارك ــو أس ـن ـس ـيــو (نـيـكــو
وليامس ،)69 ،داني أولمو
المدرب :لويس أنريكي
كــوسـتــاريـكــا :كـيـلــور نــافــاس -
كيشر فولر ،أوسـكــار دوارتــي،
فــران ـس ـي ـس ـكــو ك ــالـ ـف ــو ،ب ــراي ــن
أوف ـي ـي ــدو (رون ــال ــد مــاتــاري ـتــا،
 - )82ك ـ ــار ل ـ ــوس مــار ت ـي ـن ـيــس
( ك ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدال وا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــون،)46 ،
سيلسو بــورخـيــس (بــرانــدون
أ غ ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــرا ،)72 ،ي ـل ـت ـس ـي ــن
ت ـي ـخ ـي ــدا ،ج ــويـ ـس ــون بـيـنـيــت
(بــرايــن روي ــس - )61 ،أنتوني
كونتريراس (ألـفــارو ســامــورا،
 ،)61جويل كامبل
ال ـ ـمـ ــدرب :ال ـكــولــوم ـبــي لــويــس
فرناندو سواريس
(أ ف ب)
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رياضة

المغرب ينتزع نقطة ثمينة من كرواتيا
تعادل المنتخب المغربي
ً
سلبيا مع نظيره الكرواتي،
أمس ،في الجولة األولى
من منافسات المجموعة
السادسة لمونديال .2022

ا ن ـتــزع ا لـمـنـتـخــب ا لـمـغــر بــي نقطة
ثمينة مــن نظيره ا لـكــروا تــي ،عندما
أرغ ـم ــه عـلــى ال ـت ـعــادل الـسـلـبــي أمــس
(األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء) ع ـل ــى م ـل ـعــب ال ـب ـي ــت فــي
الخور بالجولة األولى من منافسات
المجموعة السادسة لمونديال 2022
بقطر.
ال ـت ـع ــادل ه ــو الـ ـس ــادس ل ـ ـ «أس ــود
األط ـل ــس» فــي مـشــاركـتـهــم الـســادســة
بــال ـن ـهــائ ـيــات ،م ـقــابــل ف ــوزي ــن وتـســع
هزائم.
ً
ووقــف الـمـغــرب نــدا أمــام كــرواتـيــا
ونجومها ،في مباراة رتيبة لم تشهد
الكثير من الفرص.
وت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر ال ـ ـن ـ ـق ـ ـطـ ــة ثـ ـمـ ـيـ ـن ــة ف ــي
مـجـمــو عــة قــو يــة تضمهم إ لــى جانب
بلجيكا ،ثالثة المونديال ا لــرو ســي،
والتي ستكون منافستهم في الجولة
ال ـثــان ـيــة األحـ ــد ال ـم ـق ـبــل ع ـلــى مـلـعــب
ال ـث ـمــامــة ،فـيـمــا تـلـتـقــي ك ــروات ـي ــا مع
كندا في اليوم ذاته على ملعب خليفة
الدولي.
وهـ ــي الـ ـم ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي الـتـقــى
فيها المنتخبان المغربي والكرواتي
ف ــي م ـ ـبـ ــاراة رس ـم ـي ــة ،وال ـث ــان ـي ــة فــي

تـ ــاري ـ ـخ ـ ـه ـ ـمـ ــا ،ب ـ ـعـ ــد األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي
كــانــت بــالـمـغــرب فــي ديـسـمـبــر 1998
ب ــال ـن ـس ـخ ــة األولـ ـ ـ ــى لـ ـ ـ ــدورة ال ـح ـســن
الـثــانــي الــدولـيــة فــي ال ــدار الـبـيـضــاء،
وان ـ ـت ـ ـهـ ــت ب ـ ـفـ ــوز كـ ــروات ـ ـيـ ــا ب ــرك ــات
ا ل ـت ــر ج ـي ــح ،ب ـعــد ت ـعــاد ل ـه ـمــا  2-2فــي
الوقت األصلي.
ودف ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ــرك ـ ـ ــراك ـ ـ ــي ب ـت ـش ـك ـي ـل ـت ــه
ً
ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ـ ـيـ ــة ،مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــززا خـ ـ ــط الـ ــوسـ ــط
بــال ـث ـنــائــي ال ــدف ــاع ــي س ـف ـيــان أمــربــط
وس ـل ـيــم أم ـ ــاح ،ف ـس ـ ّـد ال ـم ـنــافــذ عـلــى
صانع ألعاب كرواتيا ور يــال مدريد
اإلسباني مودريتش.
وح ــاول ــت ك ــروات ـي ــا ال ـض ـغــط مـنــذ
ا ل ـ ـبـ ــدا يـ ــة ،ل ـك ــن دون ف ــا ع ـل ـي ــة ،فـيـمــا
اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــد «أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود األطـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــس» ع ـل ــى
الهجمات المرتدة كانت أ بــرز هــا في
ا لــد قـيـقــة  14أ نـهــا هــا أ ش ــرف حكيمي
بتسديدة جانبية زاحفة تصدى لها
حــارس المرمى ا لـكــروا تــي دومينيك
ليفاكوفيتش.
وك ــاد ج ـنــاح تــوتـنـهــام اإلنـكـلـيــزي
إيفان بيريشيتش يفعلها بتسديدة
خـ ــادعـ ــة مـ ــن خ ـ ـ ــارج ال ـم ـن ـط ـق ــة ،إث ــر
ت ـ ـمـ ــريـ ــرة خ ــاطـ ـئ ــة ألمـ ـ ـ ـ ــاح ،ب ـع ــدم ــا

ان ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــه ل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــروج ح ـ ـ ـ ـ ـ ــارس مـ ــرمـ ــى
اشبيلية اإلسباني ياسين بونو من
عــري ـنــه ،لـكـنـهــا م ــرت ف ــوق الـعــارضــة
بسنتيمترات قليلة (.)16
وانتظرت كرواتيا الثواني األخيرة
لتشكيل خ ـطــورة عـلــى مــر مــى بــو نــو،
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا م ـ ـ ــرر مـ ـ ــدافـ ـ ــع شـ ـت ــوتـ ـغ ــارت
األلماني بــور نــا سوسا كــرة عرضية
مــن ا لـجـهــة ا لـيـســرى ،تابعها مهاجم
تورينو اإليطالي نيكوال فالشيتش
ب ـي ـم ـنــاه م ــن م ـســافــة قــري ـبــة أب ـعــدهــا
بونو بقدمه قبل أني شتتها الدفاع
(.)45
وسـ ــدد م ــودري ـت ــش ك ــرة ق ــوي ــة مــن
خارج المنطقة فوق العارضة (.)2+45

فرصة مزراوي
وكـ ـ ـ ــاد ج ـ ـنـ ــاح أنـ ـجـ ـي ــه ال ـف ــرن ـس ــي
سفيان بوفال يفعلها مطلع الشوط
ال ـث ــان ــي ب ـت ـس ــدي ــدة ق ــوي ــة م ــن خ ــارج
المنطقة ارتطمت بأحد المدافعين،
وارتدت من الحارس إلى مدافع بايرن
مـيــونـيــخ األل ـم ــان ــي نـصـيــر مـ ــزراوي،
الذي تابعها بارتماء ة رأسية أبعدها

الركراكي :لعبنا بقوة وتعبنا في النهاية
قـ ـ ــال ولـ ـي ــد الـ ــركـ ــراكـ ــي مـ ــدرب
م ـن ـت ـخ ــب الـ ـمـ ـغ ــرب بـ ـع ــد تـ ـع ــادل
مـنـتـخـبــه أم ــام نـظـيــره الـكــرواتــي
ك ــرواتـ ـي ــا (ص ـ ـفـ ــر -صـ ـف ــر) أمـ ــس:
ً
«يـ ـمـ ـلـ ـك ــون خ ـ ــط وس ـ ـ ــط رائـ ـ ـع ـ ــا،
ً
ركـ ـض ــوا ك ـث ـي ــرا ول ــدي ـه ــم نــوعـيــة
ً
فنية مـمـيــزة .احترمناهم كثيرا
فــي بـعــض ا لـفـتــرات .لعبنا بـقـ ّـو ة
وتـ ـعـ ـبـ ـن ــا فـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة .أشـ ـك ــر
الـشـبــان ،لـقــد أظـهــرنــا أنـنــا فريق
ج ـ ـيـ ــد .يـ ـج ــب أن نـ ـت ــا ب ــع ا ل ـع ـم ــل
ولدينا أربعة أ يــام للتعافي قبل
م ـبــاراة بـلـجـيـكــا .كـنــا نـبـحــث عن
الـ ـف ــوز .اس ـت ـح ــوذوا ع ـلــى ال ـك ــرة.
وهذه نتيجة جيدة».
ب ــدروه ،قــال مهاجم المنتخب
يوسف النصيري« :بالنسبة لي
كانت مباراة صعبة ،والمهم أننا
ً
لم نتلق هدفا و لــم نكن موفقين
كفاية للتسجيل .أشكر الالعبين
على الجهد ا لــذي بــذ لــوه وأشكر
الـجـمــاهـيــر عـلــى مـســانــدتـهــا لنا
ح ـتــى الــدق ـي ـقــة األخـ ـي ــرة .ونــأمــل
أن نـهــديـهــا ال ــرب ــح ف ــي ال ـم ـبــاراة
المقبلة إن شاء الله».
وم ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال ن ــاي ــف أك ــرد

م ــداف ــع ال ـم ـغ ــرب« :ل ـس ـنــا س ـعــداء
ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل لـ ـكـ ـن ــه (الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــروات ـ ـ ـ ــي) يـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــى وص ـ ـيـ ــف
ال ـب ـط ــل وال ـن ـق ـط ــة ت ـب ـقــى نـتـيـجــة
إ ي ـج ــا ب ـي ــة .ك ـن ــا ن ـع ـلــم أن لــد ي ـهــم
األس ـل ـح ــة لـكـنـنــا ج ــاري ـن ــاه ــم .لــم
ً
نستحوذ كـثـيــرا على ا لـكــرة لكن
ُ
َ
م ـبــاريــات م ــن ه ــذا ال ـن ــوع تـلــعــب
عـلــى ا لـتـفــا صـيــل ...تـبـقــى نتيجة
إيـجــابـيــة وتـبـقــى أمــامـنــا مـبــاراة
بلجيكا وبعدها كندا ،ونأمل أن
نحصل على أكبر عدد ممكن من
النقاط (للتأهل)».
أم ــا يـحـيــى عـطـيــة ال ـلــه مــدافــع
الـمـنـتـخــب الـمـغــربــي ف ـقــال« :حــظ
أفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل ،ألن ـ ـ ـ ــه رغ ـ ـ ـ ــم تـ ـق ــديـ ـمـ ـن ــا
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة جـ ـمـ ـيـ ـل ــة ،كـ ـ ـ ــان بـ ــودنـ ــا
ت ـح ـق ـيــق االنـ ـتـ ـص ــار .ل ـك ــن يـبـقــى
التعادل نتيجة إيجابية ونأمل
ف ــي ا ل ـم ـب ــاراة ا ل ـثــا ن ـيــة أن نحقق
االنتصار .إنها مسألة حظ (عن
الفشل في التسجيل السيما في
الشوط األول)».

ً
الـ ـح ــارس م ـ ـجـ ــددا ،ق ـبــل أن يـشـتـتـهــا
الدفاع (.)51
وتـ ـع ــرض م ـ ـ ــزراوي ل ــإص ــاب ــة إث ــر
هذه المحاولة ،ولم يتمكن من إكمال
المباراة ،فدخل مكانه مدافع ا لــوداد
البيضاوي يحيى عطية الله (.)60
وحـ ــرك زيـ ــاش ك ــرة م ــن رك ـلــة حــرة
غ ـيــر م ـبــاشــرة إل ــى حـكـيـمــي ســددهــا
ً
بيمناه من  23مترا أبعدها الحارس
بصعوبة بقبضتي يديه (.)64
ودفع الركراكي بمهاجم أوساسونا
اإلس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة
عـبــدالـصـمــد ال ــزل ــزول ــي م ـكــان بــوفــال
(.)65
و كــاد النصيري يـخــدع بــو نــو ،إثر
رك ـلــة ح ــرة جــانـبـيــة ح ــاول إب ـعــادهــا،
فـمــرت ف ــوق ا ل ـعــار ضــة بسنتيمترات
قليلة (.)71
وأشـ ــرك ال ــرك ــراك ــي م ـهــاجــم ات ـحــاد
جدة السعودي العائد بعد استبعاد
لـثــاثــة أعـ ــوام ،ع ـبــدالــرزاق حـمــدالـلــه،
والع ــب وس ــط س ـم ـبــدوريــا اإليـطــالــي
عبدالحميد صابيري دون أن تتغير
النتيجة.
(أ ف ب)

المباراة في سطور
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة :الـ ـمـ ـغ ــرب  -ك ــروات ـي ــا
صفر -صفر
الملعب :استاد البيت ،الخور
الجمهور 59407 :متفرجين

الدور :األول

المجموعة :السادسة
ال ـح ـك ــم :األرج ـن ـت ـي ـن ــي ف ــرن ــان ــدو
راباليني
اإلنذارات:
المغرب :سفيان أمرابط ()78

 -التشكيلتان:

ال ـم ـغ ــرب :يــاس ـيــن ب ــون ــو ،روم ــان
ســايــس ،أش ــرف حـكـيـمــي ،نصير
م ــزراوي (يحيى عطية الله،)60 ،
نايف أكرد ،حكيم زياش ،سفيان
ب ــوف ــال (ع ـبــدال ـص ـمــد ال ــزل ــزول ــي،
 ،)65سفيان أمرابط ،سليم أمالح،
عــزالــديــن أون ــاح ــي (عـبــدالـحـمـيــد

صابيري ،)81 ،يوسف النصيري
(عبدالرزاق حمدالله.)81 ،
المدرب :وليد الركراكي
كرواتيا :دومينيك ليفاكوفيتش،
دي ـ ــان ل ــوف ــري ــن ،ب ــورن ــا س ــوس ــا،
يوسيب يــورانــوفـيـتــش ،يوشكو
غفارديول ،لوكا مودريتش ،إيفان
بيريشيتش (ميسالف أورشيتش،
 ،)90مـ ــا ت ـ ـيـ ــو ك ــو ف ــا تـ ـشـ ـيـ ـت ــش
(لـ ــوفـ ــرو م ــاي ــر ،)79 ،مــارس ـي ـلــو
بروزوفيتش ،نيكوال فالشيتش
(مــاريــو باشاليتش ،)46 ،أنــدري
كراماريتش (ماركو ليفايا.)71 ،
المدرب :زالتكو داليتش

مايير :لعبنا للفوز
ّ
والمغرب قدم
مباراة جيدة
أب ـ ــدى الع ـب ــو ال ـم ـن ـت ـخــب الـ ـك ــروات ــي خ ـي ـبــة أمـ ــل إث ــر
التعادل السلبي مع المنتخب المغربي أ مــس ،في الجولة
األولى من مباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم
 2022المقامة حاليا في قطر.
وأهدر المنتخب الكرواتي ،وصيف بطل كأس العالم ،2018
نقطتين في مباراته األولى بمونديال قطر على ملعب استاد
البيت ،حيث عانى أمام نظيره المغربي الذي ّ
تفو ق في أغلب
فترات المباراة ،خاصة في الجانب الهجومي ،وكان قادرا على
تحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثالث.
وقال لوفرو مايير ،الذي شارك من مقعد البدالء ضمن صفوف
المنتخب ا لـكــروا تــي فــي الدقيقة « :79قبل ا لـمـبــاراة كنا نتطلع
بالطبع إلى الفوز ،وال يمكن أن نكون سعداء بالتعادل».
وأضاف في تصريحات عقب المباراة« :لم نحقق الفوز ،لكن
أمامنا مباراتان ،لسنا راضين ،ألننا كنا نلعب من أجل الفوز،
ّ
لكن المنتخب المغربي فريق جيد ّ
وقد م مباراة جيدة».
(د ب أ)

وليد الركراكي مدرب المغرب

مودريتش :المنتخب المغربي صعب
أبدى لوكا مودريتش ،قائد منتخب كرواتيا
وصيف بطل العالم الحالي والذي اختير أفضل
العب في المباراة التي جمعت بالده والمغرب
وانتهت بالتعادل السلبي ،أسفه لعدم تمكنه
من إنهاء المواجهة ،لكنه توقع أداء أفضل
ً
لفريقه «مع المضي قدما في البطولة».
وص ـ ـ ــرح الع ـ ــب وس ـ ــط ري ـ ـ ــال م ــدري ــد
عـقــب ال ـم ـبــاراة ب ــأن «الـمـغــرب منتخب
مخادع وصعب .لكنني متأكد من أننا
سنتحسن مــع م ــرور الـمـبــاريــات .كان
ً
األمـ ــر ص ـع ـبــا ،خ ـص ــوص ــا ف ــي ال ـشــوط
األول .فــي الــدقــائــق العشر أو الخمس
عشرة األخيرة من الشوط األول بدأنا
اللعب بشكل أفضل واتتنا فرص».
وتابع« :من المؤلم أننا لم نستغل هذه

الفرص .لو كنا سجلنا لكان المغرب ليضطر
لفتح مساحات وكــان الوضع ليصبح أسهل.
أردنــا أن نبدأ البطولة بالفوز لكننا لم نفعل
ذلك .بالتأكيد سيكون من األسهل على فريق
مثل فريقنا اللعب مع تقدم البطولة .آمــل أن
نلعب بشكل أفضل».
نأت إلى هنا لمجرد اللعب وتجاوز
وزاد «لم ِ
دور المجموعات ،فطموحنا أكبر من ذلك ً
بناء
عـلــى الـخـبــرة الـتــي اكتسبناها مــن مــونــديــال
ً
روسيا» ،مستدركا «لكن طموحنا األولــي هو
ت ـج ــاوز دور ال ـم ـج ـمــوعــات وف ــي ح ــال تمكنا
ً
ّ
مــن ذلــك سنشكل خ ـطــرا عـلــى كــل منتخب .ال
تفهموني بطريقة خاطئة ،هدفنا تجاوز دور
المجموعات ولكن طموحنا أبعد من ذلك».

يورانوفيتش:
لم نستغل الفرص

يورانوفيتش نجم كرواتيا
والزلزولي نجم المغرب

قـ ـ ــال مـ ــدافـ ــع ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي ج ــوزي ــب
يورانوفيتش« :كــان لقاء صعبا ،لكن أعتقد أننا
سيطرنا على المباراة ولم نستغل الفرص التي
أتـيـحــت ل ـنــا ،علينا اس ـت ـغــال ال ـفــرص إذا أردن ــا
الذهاب بعيدا في المونديال».
وأضاف« :هذه بطولة كأس العالم ،وكل الفرق
الموجودة هنا هي فرق قوية ،فقد رأينا السعودية،
وقد فازت أمس على األرجنتين ،كأس العالم هي
أقوى منافسة رياضية».
وعن رأيه في األجواء بقطر ومالعب البطولة،
قال الالعب« :المالعب هنا ممتازة للغاية ودرجة
الحرارة جيدة ،لكن بشكل عام ،يجب على الالعبين
(د ب أ)
التأقلم مع أي أجواء سريعا».

باتشواي يقود بلجيكا
إلى فوز صعب على كندا
نجح المنتخب البلجيكي في
تحقيق الفوز على نظيره
كندا بهدف نظيف ،خالل
منافسات المجموعة السادسة
لبطولة كأس العالم في قطر.

اسـ ـتـ ـهـ ـل ــت ب ـل ـج ـي ـك ــا ،ث ــال ـث ــة
ال ـن ـس ـخــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،م ـش ــواره ــا
ب ـفــوز بـشــق األن ـف ــس عـلــى كـنــدا
 -1ص ـفــر ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،على
ملعب أحـمــد بــن علي بــالــريــان،
ف ــي خ ـت ــام ال ـج ــول ــة األول ـ ــى مــن
منافسات المجموعة السادسة
في مونديال قطر لكرة القدم.
و يــد يــن المنتخب البلجيكي
ب ـف ــوزه إل ــى م ـهــاجــم فـنــربـغـشــه
التركي ميتشي باتشواي ،الذي
سجل الهدف الوحيد في الدقيقة
 .44و ت ـصــدرت بلجيكا ترتيب
المجموعة بفارق نقطتين أمام
ك ــروات ـي ــا الــوص ـي ـفــة ،وال ـم ـغــرب
اللذين تعادال سلبا في الخور.
وقـ ــال ب ــات ـش ــواي ب ـعــد ال ـفــوز
«كانت مباراة معقدة .لم نشاهد
أ فـضــل نسخة مــن بلجيكا هــذا
ّ
سنتقدم خطوة خطوة».
المساء.
وأضـ ـ ـ ــاف «أتـ ــوقـ ــع أن ي ـكــون
ف ــري ـق ـن ــا أف ـ ـضـ ــل فـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة
ال ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة .سـ ـنـ ـش ــاه ــد ش ــري ــط
الـمـبــاراة بهدف التقدم والعمل
ع ـلــى تـصـحـيــح أخ ـطــائ ـنــا» ،في
إشـ ـ ــارة إلـ ــى م ــواج ـه ــة ال ـم ـغــرب
األحد المقبل.
وح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــت بـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــا ع ـل ــى
سجلها خاليا من الخسارة في
مبارياتها األولى في مشاركاتها

فرحة العبي المنتخب البلجيكي مع جماهيرهم
السبع األخيرة في كأس العالم
( 5انتصارات ،وتعادالن) .ويعود
تـ ــاريـ ــخ ال ـ ـمـ ــرة األخـ ـ ـي ـ ــرة ال ـت ــي
تـعـثــر فـيـهــا الـشـيــاطـيــن الحمر
فــي ب ــاك ــورة مــواج ـهــات الـعــرس
العالمي إلــى نسخة  1986أمام
المكسيك.
كـ ـم ــا بـ ـقـ ـي ــت ب ـل ـج ـي ـك ــا دون

خـســارة فــي آخــر  13م ـبــاراة في
دور المجموعات لكأس العالم
( 8انـ ـتـ ـص ــارات ،و 5تـ ـع ــادالت)،
وحـقـقــت فــوزهــا الـثــامــن تواليا
فــي دور الـمـجـمــوعــات ،أمــا آخر
هزيمة لها في هذا الدور فتعود
إلى نسخة  1994عندما سقطت
أمام السعودية صفر.1-

المباراة في سطور
المباراة :بلجيكا  -كندا -1صفر
الملعب :أحمد بن علي ،الريان
ً
الجمهور 40432 :متفرجا

الدور األول

المجموعة السادسة
الحكم :الزامبي جاني سيكازوي

الهدف:

بلجيكا :ميتشي باتشواي ()44

اإلنذارات:

بلجيكا :يانيك كاراسكو ( ،)9توما مونييه
( ،)54أمادو أونانا ()56

ك ـن ــدا :ألـفــونـســو ديـفـيــس ( ،)81أليستير
جونستون ()83

التشكيلتان:

بلجيكا :تيبو كورتو ،لياندر ديندونكر،
توبي ألدرفيرلد ،يان فيرتونغن ،تيموتي
كاستاني ،يوري تيليمانس (أمادو أونانا،
 ،)46أكسل فيتسل ،يانيك كاراسكو (توما
مونييه ،)46 ،كيفن دي بروين ،إدين هازار
(لياندرو تروسار ،)62 ،ميتشي باتشواي
(لويس أوبندا.)78 ،
المدرب :اإلسباني روبرتو مارتينيس

كندا :ميالن بوريان ،كمال ميلر ،ستيفن
فـيـتــوريــا ،أليستير جــونـسـتــون ،ريتشي
الري ـ ــا (س ـ ــام أديـ ـك ــوغـ ـب ــي ،)74 ،سـتـيـفــن
اوس ـتــاك ـيــو (ج ــون ــاث ــان أوسـ ــوريـ ــو،)81 ،
أتـيـبــا هــاتـشـيـنـســون (إسـمــاعـيــا كــونـيــه،
 ، )58ج ــون ـي ــور هــوي ـل ـيــت (ك ــاي ــل الريـ ــن،
 )58ألفونسو ديفيس ،جــونــاثــان ديفيد،
تايجون بيوكانن (ليام ميالر.)81 ،
المدرب :اإلنكليزي جون هيردمان
(أ ف ب)

وهو الفوز الـ 21لبلجيكا في
 49مباراة في المونديال مقابل
 9تعادالت و 19هزيمة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،س ـج ـلــت ك ـنــدا
التي تتقاسم شــرف استضافة
الـنـسـخــة الـمـقـبـلــة م ــن الـبـطــولــة
عام  2026مع الواليات المتحدة
والمكسيك ،عودتها إلى العرس
ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى مـنــذ
مــونــديــال  1986فــي المكسيك،
عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا خـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــورة
مشاركاتها بخسارة.
وهــي الـمــواجـهــة األول ــى بين
المنتخبين ر سـمـيــا ،وا لـثــا نـيــة
ب ـ ـعـ ــد ودي ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي الـ ـث ــام ــن
م ــن يــون ـيــو  ،1989ع ـنــدمــا فــاز
الشياطين الحمر -2صفر.
وخاض المنتخب البلجيكي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة فـ ـ ــي غـ ـ ـي ـ ــاب هـ ــدافـ ــه
الـتــاريـخــي مـهــاجــم إنـتــر ميالن
اإليطالي روميلو لوكاكو بسبب
اإلصابة.

مشوار رائع
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ل ـع ـب ــت ك ـن ــدا

التي حجزت بطاقتها للعرس
الـ ـع ــالـ ـم ــي ب ـف ـض ــل مـ ـش ــواره ــا
الرائع في تصفيات الكونكاكاف
وصـ ــدارت ـ ـهـ ــا أمـ ـ ـ ــام ال ـم ـك ـس ـيــك
والواليات المتحدة ،بتشكيلتها
المثالية يتقدمها قائدها أتيبا
هاتشينسون الــذي بــات بعمر
ً
ً
 39عاما و 288يوما ،ثاني أكبر
العب ميدان في تاريخ البطولة،
بعد الكاميروني روجـيــه ميال
ً
ً
( 42عاما و 39يوما).
وعانت بلجيكا ،التي مازالت
ت ـل ـه ــث خـ ـل ــف ل ـق ـب ـه ــا الـ ــدولـ ــي
األول ،األمرين في المباراة ،ألن
الكنديين كــانــوا األخـطــر أغلب
ف ـتــرات ـهــا ،وك ــان بــإمـكــانـهــم هز
الشباك في أكثر من مرة.
وك ـ ــان ـ ــت ب ـل ـج ـي ـك ــا الـ ـب ــادئ ــة
بــالـتـهــديــد اث ــر ت ـســديــدة قــويــة
لباتشواي مــن خــارج المنطقة
بين يــدي حــارس مرمى النجم
األحمر الصربي ميالن بوريان
(.)1
ورد م ـه ــاج ــم كـ ـل ــوب بـ ــروج
البلجيكي تــا يـجــون بيوكانن
ب ـ ـت ـ ـسـ ــديـ ــدة ق ـ ــوي ـ ــة مـ ـ ــن داخـ ـ ــل

المنطقة اثر ركلة ركنية لمست
يد جناح أتلتيكو مدريد يانيك
كـ ــاراس ـ ـكـ ــو ،ف ــاح ـت ـس ــب ال ـح ـكــم
الزامبي جاني سيكازوي ركلة
جـ ـ ــزاء ب ـع ــد ال ـل ـج ــوء الـ ــى حـكــم
الفيديو المساعد «فــي أيــه آر»،
انـ ـب ــرى ل ـه ــا أنـ ـت ــون ــي دي ـف ـيــس
وت ـص ــدى ل ـهــا ك ــورت ــوا ق ـبــل أن
يشتتها الدفاع (.)10
وأنـ ـق ــذ ح ـ ــارس م ــرم ــى ري ــال
مـ ـ ــدريـ ـ ــد اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي الـ ـع ــري ــن
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي مـ ــن ه ـ ــدف مـحـقــق
بتصديه لتسديدة قوية للقائد
هاتشينسون من داخل المنطقة
(.)30

افتتاح التسجيل
ونجح باتشواي في افتتاح
ال ـت ـس ـج ـيــل ع ـن ــدم ــا ت ـل ـقــى ك ــرة
طويلة خلف الدفاع من مدافع
أنتورب توبي ألدرفيرلد ،فتوغل
داخــل المنطقة وســددهــا قوية
ب ـي ـس ــراه ع ـلــى ي ـس ــار ال ـح ــارس
(.)44
وت ــاب ـع ــت كـ ـن ــدا أفـضـلـيـتـهــا

الغندري :كان بإمكاننا التسجيل أمام الدنمارك
أبدى العبو المنتخب التونسي لكرة القدم حالة
مــن الثقة والـحـمــاس قبل الـمـبــاراة الـمـقــررة أمــام
المنتخب األسترالي يوم السبت المقبل في الجولة
الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس
العالم  2022لكرة القدم المقامة في قطر.
واس ـت ـه ــل ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـتــون ـســي مـ ـش ــواره فــي
مــونــديــال قـطــر بــالـتـعــادل مــع نـظـيــره الــدنـمــاركــي
سـلـبـيــا أم ــس ف ــي ال ـج ــول ــة األول ـ ــى م ــن م ـبــاريــات
المجموعة الرابعة .وقدم المنتخب التونسي أداء
مرضيا ،وســط دعــم جماهيري كبير على ملعب
استاد المدينة التعليمية ،ويتأهب حاليا لخوض
مباراة الجولة الثانية ضد نظيره األسترالي الذي
تلقى هزيمة ثقيلة أمس أمام نظيره الفرنسي .4 / 1
وق ــال الـمــدافــع ن ــادر الـغـنــدري فــي تصريحاته
للصحافيين ،عـلــى هــا مــش تــدر ي ـبــات المنتخب
التونسي ،أمس« :لدينا مباراة مهمة أمام أستراليا
يوم السبت المقبل ،من الممكن أن تحسم التأهل
للدور الثاني».
وأضاف« :بعد المباراة الماضية أمام الدنمارك،
أبدى المدرب (جالل القادري) رضاه عن األداء ،كان
بإمكاننا التسجيل ،ولكننا بشكل عام أدينا بشكل
جيد وكنا متماسكين كفريق».
وت ــاب ــع« :األجـ ـ ــواء داخ ــل ال ـفــريــق م ـم ـتــازة .كل
الالعبين كــانــوا على مستوى عــال مــن التركيز،
والــوص ـفــة الـسـحــريــة تتمثل بــالــرغـبــة فــي الـفــوز
وإسعاد الجماهير التي تساندنا».

وأض ــاف الـغـنــدري مــدافــع اإلفــريـقــي التونسي:
«يجب على الجميع بذل كل ما بوسعه للفوز ،وقد
طلب منا المدرب بــذل  200في المئة من الجهد،
وليس  100في المئة فقط».
من جانبه ،قال المدافع محمد دراغر« :عناصر
ال ـم ـن ـت ـخــب لــدي ـهــا عــزي ـمــة ق ــوي ــة .ك ـنــا نستطيع
االنتصار على الدنمارك لو حالفنا الحظ .سنحاول
بذل جهد أكبر أمام أستراليا ،ونطلب من الجمهور
الوقوف إلى جانبنا في بقية المشوار كما ساندنا
من قبل في البطولة العربية».
وأض ــاف« :هدفنا هــو إسـعــاد شعبنا ،أمامنا
مباراتان يمكننا من خاللهما إسعاد الجماهير
التونسية» .وتابع« :أتينا إلى هنا عاقدين العزم
للمرور إلى الدور الثاني ،أمامنا مباراة بعد أقل
من ثالثة أيــام ،وعلينا أن نكون جاهزين بنسبة
 100في المئة».
وقال زميلهما غيالن الشعاللي العب الترجي،
بـشــأن منتخب أسـتــرالـيــا« :لـكــل فــريــق نـقــاط قــوة
ون ـق ــاط ض ـعــف .شــاهــدنــا م ـب ــاراة أس ـتــرال ـيــا ضد
فرنسا ،ونحن نستعد اآلن لهذا المنافس».
وأضاف« :علينا التركيز بشكل جيد واإلصرار
على الفوز وحصد النقاط الثالث ،هذا أمر مهم ،كل
شيء ممكن ويبقى التركيز والجهد بمنزلة مفتاح
العبور للدور القادم».
(أ ف ب)

جانب من تدريبات المنتخب التونسي أمس

مطلع الـشــوط الـثــانــي ،وكــادت
تدرك التعادل عندما مرر العب
وسط بورتو البرتغالي ستيفن
اوستاكيو كرة عرضية تابعها
مهاجم ليل الفرنسي جوناثان
دي ـف ـيــد ب ــرأس ــه بـ ـج ــوار ال ـقــائــم
األمن (.)48
وجرب مدافع بانيتوليكوس
اليوناني ديريك كورنيليوس
حظه بتسديدة قوية من خارج
الـمـنـطـقــة م ــرت ب ـج ــوار الـقــائــم
األيسر لكورتوا (.)67
وكاد البديل مهاجم سيركل
بـ ــروج الـبـلـجـيـكــي كــايــل الري ــن
ي ــدرك الـتـعــادل بـضــربــة رأسـيــة
إثــر تمريرة عرضية من مدافع
مونتريال أليستير جونسون
تصدى لها كورتوا ببراعة (.)80
وتـ ــوغـ ــل دي بـ ــرويـ ــن داخـ ــل
المنطقة ،وسدد كرة زاحفة بين
يدي الحارس (.)1+90
(أ ف ب)

اإلعالم التونسي يشيد
بأداء نسور قرطاج
أشادت وسائل اإلعالم التونسية أمس بأداء
الـمـنـتـخــب الـتــونـســي ف ــي مـسـتـهــل مـشــاركـتــه
بنهائيات كأس العالم بقطر  ،2022في المباراة
ال ـتــي ت ـع ــادل خــالـهــا سـلـبـيــا أم ــام الــدن ـمــارك
الثالثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
ووصفت صحيفة «الصباح» عبر صفحتها
األولى نتيجة المباراة بـ «التعادل غير العادل
م ــع ال ــدنـ ـم ــارك» ،وأض ــاف ــت ف ــي عـ ـن ــوان كبير
«الـفــرصــة ال ـم ـه ــدورة» ،فــي إش ــارة إل ــى انـفــراد
المهاجم عصام الجبالي وفشله في هز شباك
ال ـح ــارس كــاسـبــر شـمــايـكــل أم ــام ش ـبــاك شبه
خالية.
وكتب موقع «الصباح نيوز» :رغم أن التعادل
أمـ ــام ال ــدن ـم ــارك ي ـعــد إي ـجــاب ـيــا ،ف ــإن الـنـســور
كانوا يستحقون الفوز ،حيث كانوا أفضل من
الـمـنــافــس ،خصوصا فــي الـشــوط األول حين
أضــاع المنتخب فرصا سهلة قبل أن يواجه
ضغط الدنمارك في الشوط الثاني ولكن دون
خطر على أسد الشباك أيمن دحمان .وأشادت
جريدة «الـشــروق» بــأداء المنتخب التونسي،
وأش ــارت فــي عنوانها بالصفحة األول ــى إلى
أن نتيجة المباراة كانت بمنزلة «تعادل بطعم
االنتصار».
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رياضة
«السيليساو» يبدأ رحلة النجمة
السادسة بمواجهة صربيا
يستعد المنتخب البرازيلي لخوض أولى
مبارياته في مونديال قطر  ،2022بمواجهة
المنتخب الصربي ،ضمن منافسات المجموعة
السابعة.

ت ـ ـي ـ ـتـ ــي مـ ـ ــدرب
البرازيل

نيمار نجم البرازيل

تبدأ البرازيل رحلتها نحو النجمة السادسة
وال ـل ـقــب األول مـنــذ  ،2002بــاخـتـبــار حقيقي،
اليوم ،بمواجهة دوشان فالهوفيتش ورفاقه
بالمنتخب الصربي ،في الجولة األولى من
منافسات المجموعة السابعة لمونديال
قطر.
وبعد المشوار الرائع الذي حققته في
تصفيات أميركا الجنوبية ،التي أنهتها
ً
فــي ال ـصــدارة ب ـ  14ف ــوزا وثــاثــة تعادالت
من دون أي هزيمة ،تبدو البرازيل من أبرز
المنتخبات المرشحة للفوز باللقب،
السيما مع تألق معظم نجومها ،على
رأسهم :نيمار ،فينيسيوس جونيور
ورودريغو.
ووضع المدرب تيتي فريقه على
السكة الصحيحة ،ونفض عنه غبار
الهزيمة التاريخية أمــام ألمانيا 7-1
فــي نصف نهائي مونديال  ،2014من
خ ــال ق ـيــادتــه إل ــى ال ـت ـتــويــج بـ ـ «كــوبــا
أميركا» عام  ،2019ثم بخوض تصفيات
أمـيــركــا الجنوبية مــن دون أي هزيمة،
إض ــاف ــة ل ـلــوصــول إل ــى ن ـهــائــي «كــوبــا
أميركا»  ،2021حيث خسر أمام غريمه
األرجنتيني صفر .1 -
وم ـنــذ ال ـس ـقــوط أمـ ــام لـيــونـيــل ميسي
ورف ــاق ــه فــي  10يــولـيــو  ،2021لــم يــذق
رجـ ـ ــال ت ـي ـتــي ال ـه ــزي ـم ــة ف ــي  15م ـب ــاراة
متتالية ،آخرها أربع تحضيرية للنهائيات
خـ ــرجـ ــوا م ـن ـه ــا ج ـم ـي ـع ـهــا ب ــان ـت ـص ــار عـلــى
منتخبات مشاركة في المونديال القطري،
هــي :كــوريــا الجنوبية ( ،)1-5والـيــابــان (- 1
ً
صفر) ،وغانا ( - 3صفر) وأخيرا تونس (.)1-5

باكيتا فخر جزيرة بأكملها
أن ترتدي قميص المنتخب
ً
األكثر فوزا بكأس العالم وتكون
م ــن ع ـنــاصــره األس ــاس ـي ــة ،لهو
فخر كبير ألي العب ،لكن األمر
يـتـجــاوز ذل ــك بالنسبة لالعب
وسـ ــط وسـ ــت هـ ــام اإلن ـك ـل ـيــزي
لوكاس باكيتا ،الذي بات يرمز
إل ــى جــزيــرة بأكملها ت ــرى فيه
خ ـيــر س ـف ـيــر ل ـهــا ف ــي تشكيلة
البرازيل.
قلة من الناس خارج البرازيل
يعرفون ذلــك ،لكن باكيتا ليس
اس ــم عائلة لــوكــاس تولنتينو
كويليو دي ليما ،بــل إن ــه اسم
الجزيرة الصغيرة ،حيث نشأ في
خليج ريو دي جانيرو.
م ـ ــن ُع ـ ـمـ ــر الـ ـت ــاسـ ـع ــة حـتــى
الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة ك ـ ــان بــاكـيـتــا
ي ـت ــدرب ف ــي فــامـنـغــو ،ال ـنــادي
األكثر شعبية في البرازيل،
والذي بدأ فيه مسيرته
االحترافية عام 2016
حين كان في التاسعة
عشرة من عمره.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن خ ـ ـطـ ــوات ـ ــه
األول ــى بمالعب كرة

القدم كانت في النادي المحلي
مونيسيبال فوتيبول كلوب دي
ً
باكيتا ،حيث كــان جــده مدربا
ً
لفرق الشباب ،ووالده العبا في
دوريات الهواة.
ويــروي مدربه األول في فئة
الصغار أيراكيتان فيلوسو دي
ألميدا ،أنه «كان يأتي معنا إلى
النادي عندما كان في الخامسة
م ــن ُعـ ـم ــره ،وكـ ــان ي ــرك ــل ال ـكــرة
باتجاه ج ــدار غــرفــة المالبس،
لديه قدم يسرى رائعة».
غادر لوكاس الشاب الجزيرة
م ــع وال ــدي ــه ف ــي س ــن ال ـحــاديــة
عشرة ،لكن عقبات أخرى كانت
ف ــي طــريـقــه.فــي س ــن الخامسة
ً
عشرة ،كانت موهبته جلية جدا،
لكنه عانى مشكلة في النمو ،إذ
كان طوله  1.53متر فقط ،قبل أن
ً
يكتسب  0.30سم الحقا.
واخـتـبــر فـتــرة نـجــاح رائعة
فــي الفريق األول لفالمنغو،
ً
حيث بات محترفا من 2016
حتى  2020قبل االنتقال إلى
ميالن.

لوكاس باكيتا

المهمة ليست سهلة
ولـ ـ ــن ت ـ ـكـ ــون ال ـم ـه ـم ــة س ـه ـل ــة بــال ـتــأك ـيــد
للبرازيل أمام منتخب منظم يضم مجموعة
من النجوم ،مثل :فالهوفيتش ،وزميله في
يــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي فـيـلـيــب كــوسـتـيـتــش،
وصانع ألعاب أياكس الهولندي
دوشان تاديتش ،ومحور وسط

س ـت ــوي ـك ــوف ـي ـت ــش
مدرب صربيا

البرازيل  xصربيا

١٠:٠٠م

ميلينكوفيتش سافيتش نجم صربيا

ِّ
صربيا تعول على الهداف فالهوفيتش

ت ـعـ ِّـول صــربـيــا عـلــى مـهــاجــم يــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي الـشــاب
دوش ـ ــان فــاهــوف ـي ـتــش ،ال ـعــائــد م ــن إص ــاب ــة ،ع ـنــدمــا تستهل
مشوارها بمواجهة قوية مع البرازيل ،المرشحة بقوة إلحراز
اللقب ،اليوم ،على استاد لوسيل ،ضمن منافسات المجموعة
السابعة في مونديال قطر  2022في كرة القدم.
ً
ويخوض فالهوفيتش ( 22عاما) أول مونديال له في قطر،
وهو يملك الفرصة إلبراز موهبته التهديفية على أبرز مسرح
كروي ،ليؤكد أنه أحد نجوم المستقبل.
أنفق يوفنتوس  70مليون يــورو للحصول على خدماته،
وهو رقم قياسي لصفقة خالل سوق االنتقاالت في إيطاليا.
حصل على تكوينه الكروي في صفوف بارتيزان بلغراد ،قبل
االنتقال إلى فيورنتينا ُ
بعمر الثامنة عشرة.
َّ
تطور مستوى هذا الالعب الفارع الطول ( 190سنتم) من
موسم إلى آخر ،وهو يتمتع بالسرعة واألعصاب الباردة أمام
المرمى ،وبتسديد الكرات الرأسية ،ليذكر بعض الشيء بقدوته
النجم السويدي زالتان ابراهيموفيتش.

ثقة يوفنتوس
َّ
ً
وقع يوفنتوس عقدا طويل األمد معه حتى عام  ،2026لثقته
بقدرة المهاجم على ملء الفراغ الذي تركه رحيل كريستيانو
رونــالــدو (يــرتــدي رقــم  7مثله) ،الــذي رحــل عن الفريق صيف
 2021واألرجنتيني باولو ديباال ،الذي تركه الصيف الماضي
ً
متجها إلى روما.
وبعد نصف موسم واعد ،إثر عملية انتقاله ،مر فالهوفيتش
بفترة مخيبة بعض الشيء في مطلع الموسم الحالي ،رغم
تسجيله  7أهداف بمختلف المسابقات في  15مباراة.
ً
ويكرر مدربه في يوفنتوس ماسيميليانو اليغري دائما
ّ
يحسنها فالهوفيتش في أسلوب
على النقاط التي يمكن أن
لعبه ،ليكمل عملية تطويره.
لكن فالهوفيتش ال يـعــرف كيف يــوفــر جـهــوده فــي بعض
األح ـي ــان ،فـهــو يـقــوم بالضغط عـلــى دف ــاع الـفــريــق المنافس
بشكل دائ ــم ،وال ي ـتــردد بــالــدخــول فــي صــراعــات بــدنـيــة على

رودريغو «الجوكر»
ق ــد ي ـكــون الـتــركـيــز بــأكـمـلــه عـلــى نـجــم بــاريــس
سان جرمان الفرنسي نيمار ،الذي يشكل واجهة
ً
ً
ً
المنتخب البرازيلي ،لكن هناك العبا شابا مرشحا
ً
ل ـل ـعــب دور م ــؤث ــر ج ـ ــدا ف ــي ه ـج ــوم «سـيـلـيـســاو»
لمونديال قطر  ،2022بشخص رودريغو.
ً
ُي ـعــد الع ــب ري ــال مــدريــد اإلس ـبــانــي ( 21عــامــا)
المهاجم المثالي بالنسبة ألي مدرب ،ألنه ّ
يؤمن
له العديد من الخيارات الهجومية ،بما أنه قادر
على اللعب على الجهة اليمنى أو اليسرى ،كصانع
ألعاب ،أو حتى كرأس حربة «وهمي».
لكن الالعب الذي ساهم في قيادة الريال إلحراز
ثـنــائـيــة ال ـ ــدوري الـمـحـلــي ودوري أب ـطــال أوروب ــا
ال ـمــوســم ال ـم ــاض ــي ،ي ــواج ــه مـنــافـســة ش ــرس ــة في
تشكيلة ال ـم ــدرب تـيـتــي ،فــي ظــل وج ــود تــرســانــة
هجومية كبيرة مكونة من زميله في النادي الملكي
فينيسيوس جــو نـيــور ،نيمار ،رافينيا ،أنتوني،
غابريال جيزوس وريشارليسون.
وتحدث ماتيوس باتشي ،ابن ومساعد المدرب
تيتي في الطاقم الفني للمنتخب ،عن رودريغو،
ً
قائال« :رأيناه يلعب في ريال مدريد كرقم  9وهمي
أو كــرقــم  ،10على طريقة نـيـمــار ،مــع ال ـقــدرة على
اللعب فــي الجهة اليسرى أو اليمنى ،إ نــه جوكر
(ورقة رابحة)».
وشاهد العالم ُّ
تنوع مواهب وقدرات رودريغو،
حين قــرر ال ـمــدرب اإليـطــالــي لــريــال مــدريــد كارلو

وفي تشكيلة تضم ترسانة هجومية مكونة
من تسعة العبين بين أجنحة ورؤوس حربة،
أمل مهاجم توتنهام اإلنكليزي ريشارليسون
أن «تأتي األهداف بشكل طبيعي» بالنسبة له
ً
وزمالئه ،مضيفا« :عندما ترتدي القميص رقم
 9مع المنتخب البرازيلي الوطني ،فإن كل ما
تريد فعله هو تسجيل األهداف».
ورأى أنه «بوجود زمالء من هذا النوع ،أنا
متأكد من أن األهداف ستأتي».
لـ ـك ــن ق ـ ـ ــوة الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل ل ـي ـس ــت م ـح ـص ــورة
بالهجوم ،إذ تتمتع جميع الخطوط بالخبرة،
ً
بدءا من الحارس أليسون بيكر ،وقطبي قلب
ً
الــدفــاع تياغو سيلفا وماركينيوس ،م ــرورا
بخط الوسط بوجود كازيميرو.
وتختبر هذه الترسانة حجم استعدادها
لمحاولة قيادة «سيليساو» للقب سادس حين
تتواجه اليوم على استاد لوسيل مع صربيا،
في إعادة للدور األول من مونديال  2018حين
فــاز المنتخب األمـيــركــي الجنوبي  - 2صفر
سجلهما باولينيو وتياغو سيلفا.

التسيو اإليطالي سيرغي ميلينكوفيتش
 سافيتش.ول ــم تـتـخــط صــرب ـيــا دور الـمـجـمــوعــات
من قبل في كأس العالم منذ االنفصال عن
يوغوسالفيا ،وودعت من دور المجموعات
ف ــي نـسـخـتــي  2010و ،2018ول ــم تـتــأهــل
لنسخة  ،2014وهــذه المرة يأمل المدرب
دراغ ـ ـ ــان سـتــويـكــوفـيـتــش ال ــوص ــول إلــى
أبعد ما يمكن في البطولة ،واالعتماد
على نجوم الفريق ،بعد أن غرس فيهم
العقلية الصحيحة ،حيث تمكنوا من
تصدر المجموعة في التصفيات على
ح ـس ــاب ال ـب ــرت ـغ ــال ،ل ـت ـتــأهــل م ـبــاشــرة
لنهائيات مونديال قطر .2022
وقبل أيام اعترف كل من ميتروفيتش
وحارس المرمى فانيا ميلينكوفيتش-
ســاف ـي ـتــش ،ب ــأن الـمـنـتـخــب الـ ـق ــادم من
أمـيــركــا الـجـنــوبـيــة من
ال ـم ــرش ـح ـي ــن ل ـل ـفــوز
بـ ـ ــال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة ،ل ـك ــن
المنتخب الصربي لن
يـخـشــى مــواج ـهــة بطل
الـعــالــم خمس م ــرات في
وقت مبكر بالبطولة.
وقـ ـ ـ ــال م ـي ـل ـي ـن ـكــوف ـي ـتــش-
س ـ ــافـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش ع ـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ال ـم ـن ــاف ــس« :الـ ـك ــل ي ـع ــرف تــاري ـخــه
وعقلياته وجودة الالعبين ،لكني أعتقد
ً
أنه من الرائع أن نلعب ضد البرازيل مبكرا».

فالهوفيتش
الكرات الهوائية ،كما أنه عانى بعض اإلصابات ،أبرزها في
أسـفــل عـضــات البطن ،فلم يـشــارك فــي آخــر خمس مباريات
ليوفنتوس ،وبالتالي حامت الشكوك حــول وضعه البدني
قبل بداية المونديال.

شكوك حول الجاهزية
وتأمل صربيا أن يكون فالهوفيتش وزميله في خط الهجوم
الكسندر ميتروفيتش من فولهام ،الذي يعاني بدوره إصابة
أبعدته عن مباريات فريقه قرابة الشهر ،جاهزين لمواجهة
البرازيل بكامل قواهما.
وللمفارقة ،سيواجه فالهوفيتش على األرجح ثالثة مدافعين
برازيليين يلعبون معه في يوفنتوس ،هم :الظهيران دانيلو
واليكس ساندرو ،إضافة إلى غليسون بريمر ،وال شك في أن
هؤالء يعرفون نقاط القوة والضعف لديه.

تيتي يرفض الكشف
عن تشكيلته

رودريغو
أنشيلوتي أن يعيد تموضع البرازيلي في أرض
الملعب ،بجعله في قلب الهجوم كمساند للفرنسي
ً
كريم بنزيمة ،عوضا عن االعتماد عليه كجناح في
أي من جهتي الملعب.
لعب رودريغو كصانع ألعاب في فئات الشباب،
ق ـبــل أن يـنـتـقــل إل ــى ال ـج ـنــاح األي ـس ــر ف ــي بــدايـتــه
االحترافية عام .2017
لكن هذا المركز المفضل لنيمار في المنتخب
الوطني ،ما دفع بمدرب سانتوس في حينها جاير
فنتورا إلى تشجيع رودريغو على العمل من أجل
التأقلم في مراكز أخرى إذا ما كان يريد شق طريقه
إلى المنتخب البرازيلي.

لم يرغب مدرب منتخب البرازيل ،تيتي ،في
الكشف عن التشكيلة التي ينتظر أن يخوض
بها أولى مبارياته بمونديال قطر  2022ضد
صربيا اليوم.
وردا عـلــى سـيــل مــن األسـئـلــة ح ــول ال ــ11
العبا الذين سيدفع بهم في اللقاء ،وما إذا
كان سيدفع بفينيسيوس جونيور أو لوكاس
بــاكـيـتــا ،وف ــري ــد أم فــابـيـنـيــو ،ص ــرح م ــدرب
الكناري« :لن أقول ما هو التشكيل ألنني ال
أريد إيصال أي معلومات للمنافس».
وأردف« :عـنــدمــا نـخـتــار ،هـنــاك البعض
يشعر بالرضا والبعض اآلخر ال يشعر بذلك،
لكن الالعبين أيضا جزء من القرار ،اآلن علينا
العمل معهم .نحن منتخب متوازن وعلينا
إيجاد هذا التوازن بين الدفاع والهجوم».
وتـ ــابـ ــع« :ي ـج ــب أن أم ـت ـل ــك ال ـ ـقـ ــدرة على
استغالل مــزايــا هــذا الفريق ،لدينا العبون
رائعون مثل نيمار وفينيسيوس .ينبغي أن
نأخذ في االعتبار أنه من خالل وجود خمسة
تبديالت يمكننا تغيير إيقاع اللعب كثيرا،
وهذا شيء يجب أن نأخذه في االعتبار عند
وضع الخطة».

ً
داني ألفيش وخبرة بـ  43لقبا
بسجل حافل باأللقاب ،يصل الظهير األيمن المخضرم
داني ألفيش إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم
لكرة الـقــدم ،رغــم االنـتـقــادات التي أث ــارت استدعاء الالعب
البالغ  39عاما إلى تشكيلة البرازيل .ماذا سيكون دوره؟
ّ
محفز في غرفة تبديل المالبس أم العب مساهم على
أرض الملعب؟
عندما تبدأ «سيليساو» مشوارها في كأس العالم
ضد صربيا ،يملك ألفيش ( 39عاما و 202يوم في يوم
المباراة) الفرصة ليصبح أكبر العب برازيلي
ع ـلــى اإلط ـ ــاق ي ـش ــارك ف ــي نـهــائـيــات
كأس العالم ،متقدما على دجالما
سانتوش في  37( 1966عاما)،
وأح ــد العـبــي ال ـم ـيــدان االكـبــر
سنا في تاريخ البطولة.
لكن وجوده في الدوحة
لم يكن واضحا بالنسبة
ل ـ ـل ـ ـبـ ــرازي ـ ـل ـ ـي ـ ـيـ ــن :ف ـقــد
تـعــرض ال ـمــدرب تيتي
الن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــادات شـ ــديـ ــدة
السـ ـت ــدع ــائ ــه ،وهـ ـ ــو لــم
يلعب في مباراة رسمية منذ سبتمبر
مع فريقه بوماس أونام المكسيكي.
وحلل المهاجم البرازيلي السابق
وال ـتــر ك ــازاغ ــران ــدي ،ال ــذي ش ــارك في

مونديال « ،1986لم يلعب بشكل جيد منذ فترة .كيف هو
أداؤه؟ لم يحدد تيتي معايير استدعائه وسعى لتبرير ذلك.
عندما تبرر االستدعاء ،يكون األمر مريبا».
وخاض العب باريس سان جرمان الفرنسي
السابق ( )2019-2017المباراتين الوديتين
ضــد كــوريــا الجنوبية ( )1-5والـيــابــان ()0-1
فــي يــونـيــو ،لكن لــم يتم اسـتــدعــاؤه للقاءين
التحضيريين األخيرين في سبتمبر بفرنسا،
ضد غانا ( )0-3وتونس (.)1-5
ودافع تيتي عنه بالقول« :يجلب قيمة
فنية تساهم بشكل مثير في صنع
الفريق للفرص» ،مؤكدا أنه يرى
فيه «منظما للعب» ،ويرفض
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــادات عـ ـل ــى م ــواق ــع
التواصل االجتماعي« :أنا
لست هنا إلرضاء الناس
على تويتر».
وسيجلب المخضرم
البرازيلي خبرته الهائلة
الـ ـت ــي م ـك ـن ـتــه م ــن ال ـف ــوز
بـ ــ 43لقبا فـ ـ ــي مسيرته ،وهو رقم قياسي ال
ينقص منه سوى كأس واحدة :كأس العالم.

داني ألفيش

نزال غامض لألسود الكاميرونية وسويسرا

موتينغ نجم منتخب الكاميرون إلى جانب
المدرب سونغ خالل التدريبات

يلتقي المنتخبان الكاميروني
والسويسري اليوم ضمن
منافسات المجموعة السابعة
من مونديال قطر .2022

جانب من تدريبات المنتخب السويسري (أ ف ب)

لم يسبق للمنتخبين الكاميروني
والـســويـســري أن تواجها مــن قبل؛
س ـ ــواء رس ـم ـيــا أو ّ
ودي ـ ـ ــا ،وهـ ــو ما
يجعل المواجهة ا لـمـقــررة بينهما
عـ ـن ــد الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ظـ ـه ــر ال ـ ـيـ ــوم عـلــى
استاد الجنوب في الجولة األولــى
من منافسات المجموعة السابعة،
استثنائية وغامضة ،وسط تطلعات
من المنتخبين لوضع قدم في الدور
َ
الـ ـث ــان ــي ،ق ـب ــل م ــواج ـه ــت ــي صــربـيــا
والبرازيل.
ويـعــود منتخب الكاميرون إلى
ال ـم ـشــاركــات ف ــي ال ـمــونــديــال تحت
الـقـيــادة الفنية لـلـمــدرب ريغوبرت
ب ــاه ــان ــاغ س ــون ــغ ،ب ـعــد غ ـي ــاب عن
النسخة الماضية في روسيا ،2018
ف ــي حـيــن بـلــغ ع ــدد م ـشــاركــاتــه في
نهائيات كأس العالم  8مرات.
وتـعـتـبــر أف ـضــل نـتـيـجــة حققها

ّ
المروضة،
منتخب األسود غير
هي بلوغ دور ربع النهائي
من مونديال إيطاليا ،1990
إث ــر ع ـب ــوره م ــن ال ـ ــدور األول
باقتدار بجيل األسطورة روجي
ُ
للمشاركة
ميال ال ــذي اســتــدعــي
ّ
فــي البطولة ،رغــم اعـتــزالــه بتدخل
مـبــاشــر مــن الــرئ ـيــس الـكــامـيــرونــي
(بـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز ع ـ ـلـ ــى األرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف) ،ث ـ ــم روم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ب ـن ـت ـي ـجــة
( ،)1-2قـ ـب ــل ا ل ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ا لـ ـف ــاد ح ــة
مــن منتخب االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي
برباعية بيضاء ،ليواصل عروضه
المميزة باالنتصار على كولومبيا
وحارسها «المثير للجدل» رينيه
هـيـجـيـتــا بـنـتـيـجــة ( ،)1-2ق ـبــل أن
تتوقف مسيرة األســود بالخسارة
من اإلنكليز في األشواط اإلضافية
(.)3 -2

الكاميرون  xسويسرا
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أمـ ــا ع ــن مـ ـش ــوار بطل
أمــم إفريقيا  5م ــرات نحو
الـمـشــاركــة فــي ك ــأس ال ـعــالــم بقطر
 ،2022ف ـ ـ ـجـ ـ ــاء ت ع ـ ـقـ ــب تـ ـ ـص ـ ـ ّـد ره
المجموعة الرابعة  Dمن التصفيات
اإلفريقية المؤهلة للمونديال ،بعد
أن حصد  15نقطة وفارق  9أهداف،
ً
مبتعدا بنقطتين عن منتخب كوت
ديفوار وصيف المجموعة.
وضمت القائمة الرسمية للمدرب

سونغ أندريه زامبو أنجيسا ،وإريك
مكسيم تـشــوبــو مــوتـيـنــغ ،تشوبو
موتينغ صاحب  9أهداف في آخر 8
مباريات مع بايرن ميونخ األلماني.

سويسرا مستعدة للنزال
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،جـ ـ ــاءت م ـشــاركــة
سويسرا عقب نجاحه في الهروب
ب ـ ـصـ ــدارة ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــال ـثــة

فــي الـتـصـفـيــاتً ،بــرصـيــد  18نقطة
ً
مبتعدا بفارق
وصــافــي  13هــدفــا،
نقطتين عن المنتخب اإليطالي بطل
يــورو  ،2020الــذي فشل ب ــدوره في
التأهل للمونديال بعد الخسارة من
مقدونيا الشمالية في نصف نهائي
الملحق األوروبي.
وفـ ـ ـ ـ ــي رحـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــه ب ــالـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ال ـ ـمـ ــؤه ـ ـلـ ــة ل ـل ـن ـس ـخــة
الـ ـج ــدي ــدة مـ ــن ال ـ ـمـ ــونـ ــديـ ــال ،حـقــق
المنتخب الــوطـنــي الـســويـســري 5
انتصارات و 3تعادالت ،بينما خلت
سجالته من الهزيمة.
أمـ ـ ــا ع ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات ال ـف ــري ـ ًـق
ال ـم ـص ـنــف رق ـ ــم  16ع ــال ـم ـ ًـي ــا وف ــق ــا
للفيفا للنهائيات ،فعلى غرار معظم
المنتخبات األوروبية المونديالية،
خ ــاض الـســويـســريــون مـنــذ مــارس
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي  9مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات 3 ،م ـن ـهــا

ّ
وديـ ــة ،و 6ل ـقــاء ات فــي دوري األمــم
األوروبية.
وفــي ال ــودي ــات ،حققت سويسرا
ً
تـ ـ ـع ـ ــادل إيـ ـج ــاب ـ ًـي ــا م ـ ــع ك ــوس ــوف ــو
بنتيجة ( ،)1-1بينما خـســرت من
إنكلترا ( ،)2-1وسقطت أمــام غانا
بثنائية نظيفة.
وي ـض ــم ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـســوي ـســري
تـحــت ا لـقـيــادة الفنية للسويسري
مـ ــراد يــاكـيــن ف ــي صـفــوفــه الـثـنــائــي
غـ ــران ـ ـيـ ــت تـ ـش ــاك ــا نـ ـج ــم أرسـ ـ ـن ـ ــال
اإلنكليزي وشيردان شاكيري العب
وسط ليفربول السابق.

إيتو يحضر تدريبات
منتخب بالده
شهدت تدريبات المنتخب الكاميروني أمــس حضور
رئ ـيــس االت ـح ــاد الـكــامـيــرونــي ل ـكــرة ال ـقــدم الـنـجــم العالمي
صــامــويــل إيـتــو قـبــل مــواجـهــة ســويـســرا بـكــأس الـعــالــم ،لتحفيز
الالعبين قبل افتتاح مشوارهم في مونديال قطر  .2022وكان إيتو رشح
خالل تصريحات سابقة حصول منتخب بالده على اللقب.
وتخوض الكاميرون منافسات البطولة ضمن مجموعة هي األصعب
بين المجموعات الى جانب منتخبات صربيا والبرازيل وسويسرا.

إمبولو أسد سويسري
ّ
غير مروض

إذا كان بريل إمبولو ُولد في الكاميرون ،فإنه نشأ في سويسرا ،وهذا
ً
سبب اختياره الدفاع عن ألوان «ناتي» بدال من «األسود غير المروضة» .وقال
إمبولو ،قبل مواجهة اليوم« :إذا ّ
سجلت (هدفا) ،فسأحاول عدم االحتفال.
لكن كرة القدم هي رياضة المشاعر .إذا احتفلت ،فلن يكون ذلك
ضد بلدي األم .ولكن ألنني أريد الفوز».
وأضـ ــاف الــاعــب ال ـبــالــغ مــن الـعـمــر  25عــامــا وأحــد
ُ ّ
الالعبين الذين ستسلط عليهم األضواء في مواجهة
سويسرا والكاميرون بملعب الجنوب في الوكرة:
«إنها مباراة خاصة جدا جدا بالنسبة لي ولجميع
أفراد عائلتي .ألنها نوع من الصراع! ستكون هناك
الكثير من المشاعر في هذه المباراة».
ووصـ ــل إم ـبــولــو إل ــى ســوي ـســرا ف ــي س ــن الــراب ـعــة مع
َّ
والدته وشقيقه ،ألن والديه كانا ُمطلقين ،وتم اكتشاف موهبته في سن
الثالثة عشرة من قبل نادي بازل ،وسرعان ما تم اختياره للعب للمنتخب
السويسري ،لكنه لم يكن يحمل الجنسية السويسرية ،وتواصل معه «األسود
غير المروضة» بالكاميرون ،في سن السابعة عشرة ،والتي ما زال يكن لها
حبا جارفا؛ ألن اسرته تقيم فيها.

أوتشوا يتحول إلى «قديس» في المكسيك
بوصفهم مؤمنين بالمعجزات ،كما
هم دائماّ ،
أقر المشجعون المكسيكيون
ب ـم ـه ــارات ح ـ ــارس م ــرم ــى منتخبهم
ال ــوطـ ـن ــي ج ـي ــري ـم ــو أوت ـ ـش ـ ــوا ،الـ ــذي
صـ ّـوروه كما لو كان قديسا ،للتعبير
ّ
تصدى لركلة
امتنانهم له ،بعدما
عن
ّ
جـ ــزاء نــفــذهــا م ـهــاجــم بــول ـنــدا وب ــرت
ليفاندوفسكي في مستهل مشوارهما
بمونديال قطر .2022
وف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات لـ ـ ـ «إفـ ـ ـ ـ ــي» ،أك ــد
مشجع من العاصمة مكسيكو سيتي
ُيــدعــى يــوفــانــي مــايــا «أوت ـش ــوا ،يــا لك
من شجاع ،أنقذت ركلة جــزاء عندما
ّ
كــنــا نعتقد أن ــه غـيــر مـمـكــن .أوت ـشــوا،
أنت األفضل».
ولعب أوتشوا ،حارس كلوب أميركا
المكسيكي ،دور البطولة في المباراة
األولــى للمكسيك أمام بولندا ،بعدما
ت ـصـ ّـدى بـنـجــاح لــركـلــة ال ـج ــزاء ،التي
نفذها المهاجم البولندي في الدقيقة
 58م ــن ع ـمــر الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي انـتـهــت
بالتعادل السلبي بين المنتخبين.
وع ـلــى عـكــس أن ـص ــار «الـ ـت ــري» في
ّ
ق ـط ــر ،ال ــذي ــن ل ــم ي ـت ـمــك ـنــوا م ــن شــرب

الكحول ،فإن أولئك الذين احتفلوا في
س ــاح ــات الـمـكـسـيــك ش ــرب ــوا جـعــة في
أجــواء احتفالية عقب نهاية المباراة
األولى.
وردد المشجعون هتافات لتشجيع
المنتخب الوطني ،بينما توسلوا للرب
من أجل دعم «التري» في مونديال قطر.
وقـ ــال رافـ ــا بــول ـيــدو ،مـشـجــع آخ ــر،
تعقيبا على المباراة «أظهر أوتشوا
أنه دائما ّ
يقدم أداء جيدا في نهائيات
كــأس العالم؛ المكسيك لعبت مباراة
م ـم ـتــازة .أعـتـقــد أن ـنــا سـنـقـضــي على
األرجنتين بانتصار ( ،)1-2في مباراة
رائعة أخرى ألوتشوا».
وك ــان الـنـصــب ال ـت ــذك ــاري لـلـثــورة،
وه ــو أح ــد أك ـث ــر ال ـم ـعــالــم رم ــزي ــة في
مكسيكو سـيـتــي ،مـســرحــا الحـتـشــاد
اآلالف مــن أنـصــار «الـتــري» لمشاهدة
المباراة عبر شاشات عمالقة ،حيث
ص ــرخ ــوا ب ــأع ـل ــى أص ــواتـ ـه ــم ع ـنــدمــا
أن ـقــذ أوت ـش ــوا الــرك ـلــة م ــن األس ـط ــورة
ليفاندوفسكي.
وعـ ـن ــدم ــا أن ـ ـقـ ــذ حـ ـ ـ ــارس ال ـم ــرم ــى
تسديدة نجم برشلونة ،قام مستخدمو

شعبية كبيرة
ويشعر إمبولو إنه في موطنه في سويسرا أيضا ،حيث يتمتع بشعبية
كبيرة.
ّ
يؤكد ليونيل بيتيه الصحافي في جريدة «لو تــان»« :لديه هذه القدرة
عـلــى الـتـحــدث إل ــى ســويـســرا بــأكـمـلـهــا» ،مضيفا «إن ــه مــواطــن كاميروني
ّ
ّ
ويتحدث الفرنسية
يتحدث الفرنسية نشأ في سويسرا الناطقة باأللمانية،
واأللمانية بشكل مثالي .ال يكاد يوجد أحد باستثناء (المتزلجة الرا) غوت-
بهرامي أو (روجيه) فيدرر من بين أفضل الرياضيين في سويسرا لإلجابة
على الجميع بلغتهم .من أجل أن تصبح نجما رياضيا وطنيا ،ذلك مهم».
وفي صفوف سويسرا ،لعب في الجناحين األيمن واأليسر بحكم أن مركز
رأس الحربة كان محجوزا لهاريس سيفيروفيتش .كان إمبولو أكثر على
الجناح ،أو مهاجم مزيف ،أو حتى على مقاعد البدالء ...هو اآلن في مستوى
جيد مع فريقه موناكو بتسجيله
ثمانية أهداف في  23مباراة.

هيكتور مورينو يهنئ زميله أوتشوا بعد انتهاء المباراة أمام بولندا

ال ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ب ــإظـ ـه ــار
إب ــداع ــات ـه ــم م ــن خ ــال إشـ ـ ــارات شكر
لالعب المكسيكي.
وكان أكثر عمل إبداعا هو المونتاج
الذي يظهر فيه القديس تداوس (واحد
من رسل المسيح عيسى االثني عشر)
بوجه جييرمو أوتشوا للتعبير ّ
عما
فعله للمنتخب الوطني هذه الليلة.
وأصبح مونديال قطر هو الخامس
بالنسبة ألوتشوا ،حيث كان بديال في
ألمانيا  2006وجنوب إفريقيا 2010
قبل أن يصبح الحارس األساسي في
البرازيل  2014وروسيا .2018
وف ـ ـ ــي ض ـ ـ ــوء الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل ال ـس ـل ـب ــي،
ان ـفــرد المنتخب الـسـعــودي بـصــدارة
المجموعة بثالث نقاط ،بينما تأتي
كل من بولندا والمكسيك خلفه بفارق
نقطتين ،بينما يتذيل األرجنتين قاع
الترتيب دون نقاط.
(إفي)
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رياضة
البرتغال بـ«القليل» من رونالدو في مواجهة «النجوم السوداء»
يخوض منتخب البرتغال أولى
مبارياته في نهائيات كأس
العالم لكرة القدم اليوم أمام
منتخب غانا ،ضمن الجولة
األولى من المجموعة الثامنة
في الدور األول للبطولة.

يـسـتـهــل مـنـتـخــب ال ـبــرت ـغــال
م ـش ــواره ف ــي ال ـمــونــديــال الـيــوم
بلقاء نظيره منتخب غانا ضمن
الـجــولــة االولـ ــى مــن المجموعة
الـ ـ ـث ـ ــامـ ـ ـن ـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور االول
«المجموعات».
وبعدما كان مركز الثقل أينما
ً
حــل ،بــات رونــالــدو يشكل عبئا
حتى على المنتخب الوطني بعد
الهجوم ال ــذي شنه على فريقه
مانشستر يونايتد اإلنكليزي
ومدربه الهولندي إريك تن هاغ،
ما يجعل البرتغال مثقلة بهمه.
وب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ــاعـ ــب بـحـجــم
رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان ص ـ ــورة
المنتخب لقرابة عقدين من الزمن
بمبارياته الـ 191وأهدافه الـ117
(رقم قياسي دولي) ،أن تخوض
بـ ـط ــول ــة ب ـح ـج ــم كـ ـ ــأس ال ـع ــال ــم
وكثيرون يتحدثون عن ضرورة
أال ي ـش ــرك ــه ال ـ ـمـ ــدرب ف ــرن ــان ــدو
ً
سانتوش أساسيا كي ال يؤثر
على أداء المنتخب ،فهذا مؤشر
ً
كبير ج ــدا على حجم المشكلة
ال ـتــي أوقـ ــع نـفـســه فـيـهــا أفـضــل
العب في العالم خمس مرات.
ووصـ ـ ــل األمـ ـ ــر بـصـحـيـفــة «آ
ب ــوال» البرتغالية ال ــى الـخــروج
بـعـنــوان «الـقـلـيــل مــن رون ــال ــدو،
ال ـم ــزي ــد م ــن الـ ـب ــرتـ ـغ ــال» ،رغـبــة
مـنـهــا ب ــأن ي ـكــون الـتــركـيــز على
المنتخب الوطني الباحث عن
محاولة االنضمام الى العمالقة،
وال ـف ــوز بـلـقـبــه الـعــالـمــي األول،
ليضيفه ال ــى تـتــويـجــه ال ـقــاري
األول والــوح ـيــد ع ــام  2016في
كأس أوروبا.

سيلفا :نحن جاهزون
وح ــاول العـبــو البرتغال
تـ ـخـ ـفـ ـي ــف وطـ ـ ـ ـ ـ ــأة م ـش ـك ـل ــة

البرتغال  xغانا

7:00م

سانتوس :نركز مع المنتخب فقط

سانتوس
أكد مــدرب منتخب البرتغال األول لكرة القدم ،فرناندو سانتوس،
أن الفريق ال يتناول داخل المعسكر مسألة فسخ مانشستر يونايتد
لعقد كريستيانو رونالدو ،مضيفا أن النجم البرتغالي ال يعلق حتى
على القضية.
وص ــرح ســان ـتــوس ،خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي عشية مــواجـهــة غانا
بمونديال قطر « 2022لم نتحدث عن تلك المسألة داخــل المجموعة،
وال حتى هو .األهم أن الالعبين يركزون فيما ينبغي عليهم القيام به،
وعن أهدافهم».
وتابع« :ما نرغب فيه أن يستمتع البرتغاليون ،وهذا هو هدفنا .البقية
أمور ثانوية ،نركز مع المنتخب فقط».
وكان رونالدو قد صرح بأنه «حان الوقت المناسب للبحث عن ّ
تحد
جديد» .وأوضح« :أنا أحب مانشستر يونايتد ،وأحب الجماهير ،وهذا
لن يتغير أبـ ًـدا .ومع ذلك ،إنه الوقت المناسب للبحث عن ّ
تحد جديد.
أتمنى للفريق األفضل لبقية الموسم وفي المستقبل».
وبذلك تنتهي عودة كريستيانو إلى أولد ترافورد ،المكان الذي دفعه
إلى النجومية ،حيث فاز للمرة األولى بـ «الكرة الذهبية» ،بعد  6سنوات
( )2009 /2003في المرحلة األولى له بالنادي اإلنكليزي.

لياو

رافايل لياو

رونـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــدو ،وب ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــم ن ـج ــم
مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي
ب ــرن ــاردو سيلفا ال ــذي ق ــال إن
األجواء «ممتازة».
وانهالت األسئلة على سيلفا
ً
بشأن رونالدو ،مؤكدا أن زميله
مــركــز ومـتـحـفــز .وق ــال سيلفا:
األخ ـب ــار اآلت ـيــة مــن إنـكـلـتــرا ال
شــأن لها بالمنتخب الوطني.
ً
كما ال تعنيني أ نــا شخصيا ،
وبــالـتــالــي لــن أق ــوم بالتعليق
عليها.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أنـ ـه ــا «م ـســألــة
تتعلق بــه (رون ــال ــدو) ويتعين
عـلـيــه حـلـهــا بـشـكــل فـ ــردي مع
ً
الشخص الـمـنــاســب» ،مضيفا
ً
ً
«أرى رونالدو متحمسا ومركزا،
م ـث ــل أي ش ـخ ــص آخ ـ ـ ــر ،وه ــو
العب آخر هنا لمساعدة بلدنا
والمنتخب الوطني».
وتألق منتخب البرتغال في
فوزه الودي التحضيري األخير
عـ ـل ــى ن ـي ـج ـي ــري ــا  1-4ب ـغ ـيــاب
رونالدو.
ورأى سيلفا أنه من الطبيعي
أن يـعـمــل ال ـفــريــق بـشـكــل جيد
ً
من دون رونالدو ،مضيفا «من
الــواضــح أنــه جــزء مــن الفريق،
ً
لـكــن عـنــدمــا ال يـكــون مــوجــودا
نعرف كيف نرد .عندما ال يكون
هـنــاك ،نستجيب بشكل جيد.
نحن جاهزون».
ً
واعتبر أن «هناك ( 26العبا)
منا ،وال يهم ما إذا كان شخص
أو آخر (يلعب)».

مجموعة مفتوحة
ويخوض رونالدو مشاركته
الخامسة في كأس العالم التي
يفتتحها أبطال أوروب ــا 2016
ضد غانا اليوم.
ً
ً
وبدا ابن الـ 37عاما ظاهريا
غير متأثر بالجدل الذي تسبب
ً
به ،مطمئنا «الجو العام ممتاز.
الالعب التالي الــذي يأتي إلى
ه ـنــا ،لـيــس عليكم أن تـســألــوه
عن ذلك ،ال تتحدثوا عني ،ليس
عليكم التحدث عن كريستيانو
رونالدو .ساعدوهم واسألوهم
عن كأس العالم».

أنــدريــه (دي ــدي) أيــو نجم
غانا وزميله ساليس
وفـ ـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـف ـت ــوح ــة
ي ـص ـع ــب ال ـت ـك ـه ــن ب ـن ـتــائ ـج ـهــا،
س ـي ـحــاول رون ــال ــدو ان يصبح
ً
أول العب يحرز هدفا على االقل
في خمس نسخ مختلفة لكأس
الـعــالــم (م ــن  2006إل ــى ،)2022
ل ـي ـت ـفــوق ع ـلــى أسـ ـم ــاء عظيمة
أمـ ـث ــال االس ـ ـطـ ــورة ال ـبــرازي ـل ـيــة
بيليه وااللمانيين ميروسالف
كلوزه وأوفه زيلر.
ول ـ ـكـ ــن مـ ـث ــل نـ ـجـ ـم ــه ،ي ـب ــدو
المنتخب البرتغالي في تراجع،
ل ـك ــن س ــان ـت ــوش ال ي ـف ـت ـقــر ال ــى
ال ـ ـمـ ــواهـ ــب ،إذ تـ ـض ــم كـتـيـبـتــه
ً
وجـ ــوهـ ــا بـ ـ ـ ــارزة أم ـ ـثـ ــال جـ ــواو

فيليكس ،ورافايل لياو ،وبرونو
فرنانديش ،وج ــواو كانسيلو،
وروبن دياش ،وبرناردو سيلفا
وغيرهم.
لكنه اآلن أمام تحدي تجديد
أسلوب فريق ُبني بالكامل حول
رون ــال ــدو ال ـمــرشــح لـلـمـشــاركــة
ً
أس ــاس ـي ــا ض ــد غــانــا ف ــي ت ـكــرار
لـ ــدور الـمـجـمــوعــات ع ــام 2014
حين فاز «سيليساو» أوروبا 1-2
بفضل هدف «سي آر  »7بالذات.

ثقة غانا
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،يـ ـب ــدو

ا لـمـنـتـخــب ا ل ـغــا نــي ع ـلــى ثقة
بقدرته على تخطى الصعاب
وعبور دور المجموعات.
وأ ك ـ ـ ــد أو ت ـ ـ ــو ادو ا ل ـم ــد ي ــر
الـ ـفـ ـن ــي ل ـم ـن ـت ـخ ــب غـ ــانـ ــا أن ــه
ي ـضــع ن ـصــب عـيـنـيــه الـتــأهــل
ل ـ ـ ــأدوار اإلق ـص ــائ ـي ــة ل ـكــأس
العالم للمرة األو لــى منذ 12
عاما.
وب ـل ــغ م ـن ـت ـخــب غ ــان ــا دور
الثمانية في مونديال 2010
فــي أفـضــل إنـجــاز لــه ،وأشــار
ادو إ ل ــى أن فــر يـقــه يستطيع
تـ ـك ــرار هـ ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز ورب ـم ــا
تخطيه ،ليصبح أول منتخب

رون ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدو ن ـ ـجـ ــم ال ـم ـن ـت ـخ ــب
البرتغالي خالل مباراة سابقة
إفريقي يبلغ المربع الذهبي.
و ق ـ ـ ــال ادو قـ ـب ــل م ــوا ج ـه ــة
ال ـبــرت ـغــال «ن ــأم ــل ب ـل ــوغ دور
الستة عشر ،لدينا فريق جيد
وبإمكانه الفوز على أي فريق
بالمجموعة».
وتضم المجموعة الثامنة
أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا مـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب ك ـ ـ ــوري ـ ـ ــا
ا ل ـج ـنــو ب ـيــة ،و ك ــذ ل ــك منتخب
أورو غــواي الذي أطاح بغانا
بـسـيـنــار يــو مثير لـلـجــدل من
دور ا لـثـمــا نـيــة فــي مــو نــد يــال
جنوب إفريقيا .2010
ويعول منتخب غانا الذي
فـ ـش ــل ف ـ ــي ب ـ ـلـ ــوغ م ــون ــدي ــال

رو سـيــا  ،2018عـلــى عــدد من
الــاعـبـيــن الـمــولــوديــن خــارج
غــا نــا ،مـثــل إ يـنــا كــي ويليامز
المولود في بيلباو.
و قـ ـ ـ ــال ادو ا ل ـ ـمـ ــو لـ ــود فــي
هــا مـبــورغ « لــد يـنــا الكثير من
األ ف ــراد ا لـجــدد ،أيضا بسبب
أن ـهــم غ ـيــروا جـنـسـيـتـهــم ،لــذا
م ــن ال ـم ـهــم أن نـنـضــج ســويــا
كفريق وأن يعرف الالعبون
أفكاري».
(أ ف ب)

برونو فرنانديز من مدافع إلى صانع ألعاب
ت ـ ـ ـحـ ـ ـ َّـول بـ ـ ــرونـ ـ ــو ف ــرن ــان ــدي ــز
م ــن م ــداف ــع نـحـيــف ون ــاش ــئ في
ض ـ ــواح ـ ــي ب ـ ــورت ـ ــو إل ـ ــى ص ــان ــع
ألـعــاب منتخب البرتغال وقائد
مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
بمساعدة من صديقه لوسيو،
ً
أجـ ـ ــرى ف ــرن ــان ــدي ــز اخـ ـتـ ـب ــارا مع
الفريق المحلي المتواضع لمدينة
ساو ماميدي دي إنفيستا ،الذي
ت ـجــد مـنـشــآتــه ال ـقــدي ـمــة نفسها
محصورة بين الضواحي وتقاطع
الطريق السريع.
وف ـي ـمــا ل ــم ي ـكــن يـمـلــك والـ ــداه
ال ـق ــدرة عـلــى تــأمـيــن مــواصــاتــه،
تمكن نادي إف سي إنفيستا من
اصـطـحــابــه إل ــى ال ـتــدري ـبــات .في
الثامنة مــن عـمــره ،تمتع برونو
بموهبة كبيرة ،لدرجة أن المدرب
قــرر تخصيص جلسة فــرديــة له
كل أسبوع.
انضم الشاب «المعجزة» إلى
فــريــق تــابــع ل ـبــورتــو ،أي دي أر
بــاسـتـيـلـيــرا ،ح ـيــث أم ـضــى عــدة
مــواســم .تسلم الـمــدرب أنتونيو
ري ـب ـيــرو ،فــرنــانــديــز ،وه ــو يبلغ
ً
 15عاما.

برونو فرنانديز خالل مباراة سابقة
وفي سن السابعة عشرة ،عاد
فرنانديش إلى بوافيستا ،حيث
ُر ّقي إلى فئة عمرية واحدةً ،
بناء
على طلب مدربه في ذاك الوقت،
جواكيم سيلفا.
ح ـي ـن ـمــا كـ ــان م ــوس ــم /2011
 2012يـقـتــرب مــن نـهــايـتــه ،كــان
فرنانديز على وشــك االنضمام

إلى الفريق األول في بوافيستا،
لكن النادي عانى حينها قضية
فساد هزت كرة القدم البرتغالية
بأكملها ،حيث تم تنزيل النادي
إلى الدرجة الثالثة.
انتقل فرنانديز إلــى نــوفــارا،
فــريــق م ــن ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة في
إيـطــالـيــا ،مقابل  40ألــف يــورو،

يحمل آمال «سيليساو أوروبا»
يـخــوض رافــايــل لـيــاو مونديال
قطر وعالم كرة القدم تحت قدميه،
إذ تشخص عيناه إلى كأس العالم،
ح ـي ــث يـ ـب ــدو أحـ ـ ــد أب ـ ـ ــرز ال ـن ـج ــوم
الـصــاعــديــن فــي أوروبـ ــا مستعدا
الرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء ع ـ ـ ـبـ ـ ــاءة م ــواطـ ـن ــه
كريستيانو رونــالــدو مع
أفــول نجمه مع منتخب
البرتغال.
ت ـط ــور لـ ـي ــاو ،ابــن
الـ ـ ـ ـ ـ ــ 23عـ ـ ــامـ ـ ــا ،مــن
العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ش ـ ـ ـ ـ ــاب
موهوب مع أداء
غـ ـي ــر م ـس ـت ـقــر
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـنـ ــاح
متألق وعامل
أس ـ ــاس ـ ــي فــي
الفوز ،ليساهم
الموسم الماضي
في تتويج ميالن بلقب
الدوري اإليطالي.
وســاعــدت أه ــداف لياو
( )7وتـمــريــراتــه الحاسمة

( )10ف ــي جـمـيــع الـمـســابـقــات هــذا
الموسم ،على إعادة «روسونيري»
إلـ ـ ــى دائ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـص ـ ــراع فـ ــي سـعـيــه
لالحتفاظ بلقب «سكوديتو» وبلوغ
دور ث ـمــن ال ـن ـهــائــي م ــن مـســابـقــة
دوري أبـطــال أوروبـ ــا وذل ــك للمرة
األولى منذ  9أعوام ،وتحديدا منذ
عام .2014

تحركات سريعة
ويتميز لياو بتحركاته السريعة
وبتوازنه داخل المستطيل األخضر،
فــي حين صقل موهبته بــإشــراف
المدرب ستيفانو بيولي ليتحول
إلى ممرر حاسم وهــداف ويصبح
قبلة أنظار عشاق الكرة المستديرة
فــي كــل مــرة يـشــارك فيها بقميص
نادي مدينة ميالنو.
وم ــن بـعــض ال ـن ــواح ــي ،تعكس
مسيرته ص ــورة طـبــق األص ــل عن
السنوات األولى لمواطنه المخضرم
ً
رونــالــدو ( 37عــامــا) ،والــذي انتهى

ال ـث ــاث ــاء مـ ـش ــواره م ــع مانشستر
يونايتد اإلنكليزي ويمر بمرحلة
تراجع سريع إن كان من ناحية األداء
أو مكانته في كرة القدم العالمية،
ليعتبر البعض أن «سي آر  »7وصل
إل ــى نـهــايــة مـسـيــرتــه ال ـكــرويــة في
المالعب.
واعتبر الـمــدرب السابق لفريق
ال ـش ـب ــاب ف ــي س ـبــورت ـي ـنــغ تـيــاغــو
فرنانديش عام  2019أن لياو كان
أفـضــل الع ــب فــي تــاريــخ أكاديمية
ال ـنــادي ،ال بــل أفـضــل مــن رونــالــدو
كالعب شاب.
وعن هذه الحقبة يقول لياو في
مارس« :أردت أن أظهر للجميع من
أنا ،حتى لو لم أكن هدافا حقيقيا،
مثل مبابي أو رونالدو ،وهذان هما
المهاجمان الـلــذان أدرسهما على
يوتيوب ،وهما مصدر إلهامي .أريد
أن أصل إلى مستواهما».

لكن مسار العقبات لم ينتهِ هنا.
أكمل تكوينه هناك قبل صعوده
السلم.
بعد أودينيزي وسمبدوريا،
ع ــاد إل ــى ال ـبــرت ـغــال لـ ُـي ـبــدع في
سبورتينغ ،ثم وصل إلى «مسرح
األحالم» بمانشستر يونايتد في
يناير .2020

دجيكو جاهز إليقاف كريستيانو
ت ـحــدث الـغــانــي ألـكـسـنــدر دجـيـكــو ،ال ـمــولــود في
مــونـبـلـيـيــه ،ع ــن س ـعــادتــه «ب ـج ـعــل والـ ـ ــدي ف ـخ ــورا»
باختياري الدفاع عن ألــوان النجوم الـســوداء ،وأكد
جاهزيته لخوض تحدي المونديال.
المدافع األيسر لنادي ستراسبورغ ،والبالغ 28
عــامــا ،ال ي ـصــدق أن ــه سـيـبــدأ مـشــاركـتــه األولـ ــى في
نهائيات كأس العالم مع غانا في مواجهة البرتغال
ونجمها كريستيانو رونالدو اليوم.
• ستلعب أول كأس عالم في مسيرتك االحترافية؟
إنه شعور ال يصدق! عندما أقصينا نيجيريا ،قلت
لعائلتي أنا لن أصدق أنني سأشارك في كأس العالم
طالما أنني لست موجودا هناك ،إنه شيء عظيم ،نحن
واعون بذلك ،لكن طالما لم ألعب بعد المباراة األولى،
فأنا ال أريد أن أصدق ذلك.
• بإمكانك اكتشاف البطولة العالمية من خالل
مواجهة ثنائية ضد كريستيانو رونالدو ،هل هذا
مرهق؟
لكن كل المدافعين يأملون مواجهة أفضل الالعبين
تحد أن أشاهد مثل
في العالم! هذا جيد ،أنا سعيد .إنه ٍ
هذا الالعب القوي ،وأنا أحب التحديات.
• المباراة األخيرة في دور المجموعات ستكون
ضد األوروغواي ،وقد تكون حاسمة من أجل التأهل.
هل ستكون ثأرية من «السيليستي» ونجمها لويس
سواريز بلمسة يده الشهيرة؟
لقد تم إخباري بذلك بالفعل ،بعد القرعة ،بدأت في
قراءة تعليقات من قبيل دجيكو ،ضد سواريز ،عليك

ألكسندر دجيكو
أن تظهر له أن ما فعله ليس جيدا .إنــه اللعب ،هذا
مضحك ،وسنفكر فيه بالضرورة.
• م ــا ه ــو ش ـع ــورك بــالــدفــاع ع ــن أل ـ ــوان «الـنـجــوم
السوداء»؟
أنا سعيد جدا بجعل والدي فخورا ،خصوصا أنه
غاني ،وبالتأكيد عائلته .أنا سعيد باللعب من أجل
جذوري ،بلدي .اآلن هم (عائلته) يجتمعون جميعا
لمشاهدة مباريات االختيار .غالبا ما يذهب معي
الى هناك (غانا).

تاريخ األوروغواي أمام طموحات كوريا الجنوبية

جانب من تدريبات المنتخب األوروغواياني
يلتقي منتخب األوروغ ــواي ،بطل
العالم  1930و ،1950الـيــوم ،منتخب
كــوريــا الـجـنــوبـيــة ضـمــن المجموعة
الثامنة من الــدور األول في مونديال
قطر لكرة القدم .2022
على الــورق ،من المتوقع أن تكون
األوروغواي ،المنافسة الرئيسة على
صدارة المجموعة الثامنة ومرشحة
بقوة لتحقيق نتيجة إيجابية أ مــام
كوريا الجنوبية على ملعب المدينة
التعليمية ضد فريق يعتبر الحلقة
األضـ ـع ــف ،س ـي ـحــدد وت ـي ــرة ال ـصــراع
ويمنح «ال سيليستي» الــدفــع الــازم
لمحاولة الوصول الى ثمن النهائي
ً
للمرة الرابعة تواليا ،رغم أن المنتخب
ً
االميركي الجنوبي لم يعد متوهجا
كـمــا ك ــان قـبــل أرب ــع س ـن ــوات بـعــد أن

بات نجما الهجوم لويس سواريس
وإدينسون كافاني في سن الخامسة
والثالثين.
وع ــان ــت االوروغ ـ ـ ـ ــواي ف ــي م ـشــوار
التأهل إذ اضـطــرت خــالــه الــى إقالة
مدربها االسطوري أوسكار تاباريس
ً
بعد  15عاما على رأس الجهاز الفني،
وتـ ـعـ ـيـ ـي ــن دي ـي ـغ ــو
أل ـ ـ ــونـ ـ ـ ـس ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ــذي
ق ــاده ــا الـ ــى أرب ـعــة
ً
انـ ـتـ ـص ــارات تــوال ـيــا
ض ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــت عـ ـل ــى
إثــرهــا المشاركة
الــراب ـعــة ع ـشــرة في
العرس الكروي.
ويعود المنتخبان
األوروغوياني والكوري

 ...وآخر من تدريبات المنتخب الكوري الجنوبي

بالذاكرة الى عام  2010حين تواجها
ً
في ثمن النهائي وخرج األول منتصرا
 1-2بثناية لويس سواريس في طريقه
لنيل المركز الرابع في أفضل نتيجة
له منذ .1970
وس ـب ــق لـلـمـنـتـخـبـيــن أن تــواج ـهــا
ً
أي ـض ــا ف ــي دور
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات
عام  1990حين

فازت األوروغواي بهدف في الثواني
األخيرة بفضل دانييل فونسيكا.
وإلـ ـ ــى ج ــان ــب سـ ــواريـ ــس الـ ـه ــداف
ً
ال ـتــاري ـخــي للمنتخب م ــع  68هــدفــا،
ً
ووص ـي ـفــه كــافــانــي ( 58ه ــدف ــا) ،تعج
التشكيلة بالعبين يتمتعون بخبرة
َ
المدافعين دييغو غودين
كبيرة مع
ً
( 36عــامــا) ومارتين كاسيريس ()35
والحارس فرناندو موسليرا (.)36

األوروغواي  xكوريا ج

7:00م

وتـ ـ ـب ـ ــرز الـ ـ ـم ـ ــواه ـ ــب الـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــة ،مــع
داروين نونييس وإرنستو فالفيردي
ورودريغو بنتانكور.
ً
وضم ألونسو أيضا المدافع رونالد
أراوخ ـ ــو رغ ــم خـضــوعــه ل ـجــراحــة في
عضلة فخذه.

كوريا الجنوبية
من جانبه ،سيسعى منتخب كوريا
الجنوبية الى ايقاف القوة الهجومية
الضاربة لمنافسه في مباراة اليوم،
ومن المحتمل ان يلجأ المدرب بابلو
بـيـنـتــو ال ــى الـلـعــب بــأس ـلــوب دفــاعــي
بـ ـح ــت واالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى ال ـه ـج ـم ــات
المرتدة في حال سنحت الفرصة.
وتــأهــل منتخب كــوريــا الجنوبية

بينتو :هيونغ  -مين ألونسو :العبونا األفضل في العالم

سون جاهز

أفــاد الـمــدرب البرتغالي لمنتخب كوريا الجنوبية
باولو بينتو بأن نجم توتنهام اإلنكليزي هيونغ  -مين
سون قادر على المشاركة ضد األوروغواي اليوم.
وخـضــع ســون لعملية جــراحـيــة فــي وقــت ســابــق من
الشهر ا لـحــا لــي ،بعد تعرضه لكسور فــي محيط عينه
اليسرى خالل مباراة لفريقه توتنهام في دوري أبطال
أوروبا.
ً
ويتدرب ابن الثالثين عاما مع المنتخب بقناع على
وجهه منذ وصوله إلى قطر ،وسط ترقب من الجمهور
الـكــوري الجنوبي الــذي كــان يخشى غيابه عــن مـبــاراة
اليوم.
وقــال بينتو ،في مؤتمر صحافي« ،بإمكان ســون أن
يلعب ...لن تزعجه مسألة ارت ــداء قـنــاع» ،مشيرا إلــى أن
سون تأقلم مع ذلك.
وأردف« :يجب االلتزام بالخطة التي وضعناها منذ
وصــولـنــا الــى هـنــا ،كما أن طريقتنا فــي إدراج ــه ضمن
ُ
ً
المجموعة تظهر أنه بات طبيعيا (تأقلمه مع القناع)».
وتــابــع« :سـنــرى غــدا كيف سيكون الــوضــع .نــأمــل أن
يشعر بأكبر قدر ممكن من الراحة» ،محذرا «لكنه يعلم
ونحن نعلم أنه بعد هذه العملية ،ال يمكن المخاطرة».

مخاوف من غياب نونيز
كشفت صحيفة «الصن» البريطانية
أن مهاجم ليفربول داروين نونيز مهدد
بالغياب عن مباراة أوروغواي وكوريا
الجنوبية اليوم في كأس العالم .2022
وأشارت إلى أن نونيز غادر تدريبات
األوروغ ـ ـ ـ ـ ــواي ب ــداع ــي اإلصـ ــابـ ــة ال ـتــي
تعرض لها في الكاحل.
وأوضـحــت أنــه في حــال تأكد غياب
ً
نــون ـيــز ف ـس ـي ـشــارك ب ـ ــدال م ـنــه ديـيـغــو
ألــون ـســو أو إدي ـس ــون كــافــانــي لـقـيــادة
هجوم األوروغواي.
وختمت بأن مهاجم ليفربول تلقى
العالج في الملعب ،ويأمل الجهاز الفني
أال تــؤثــر اإلص ــاب ــة ع ـلــى ح ـظــوظــه في
المشاركة أمام كوريا الجنوبية.

هوانغ هي  -تشان لن يشارك
لن يتمكن هوانغ هي  -تشان ،مهاجم
المنتخب الكوري الجنوبي ،من المشاركة
فــي م ـب ــاراة فــريـقــه األولـ ــى بالمجموعة
الثامنة ضد أوروغواي اليوم ،مع تباطؤ
تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.
وعانى مهاجم نادي ولفرهامبتون
واندرارز من مشاكل في أوتار الركبة
قبل وصوله إلى قطر للمشاركة في
كأس العالم ،ويتعافى بوتيرة أبطأ
مقارنة بما كان متوقعا ،وقال المدرب
باولو بينتو ،في مؤتمره الصحافي
أمس قبيل المباريات ،إن هوانغ «لن

يكون مستعدا للعب غدا».
ولم يدرج االتحاد الكوري لكرة القدم
هوانغ رسميا كـ«مصاب» ،لكنه غاب عن
تــدري ـبــات فــري ـقــه ،أم ــس األول ال ـثــاثــاء،
وبدال من ذلك قام بممارسة الرياضة على
دراجة ثابتة ،ومارس بعض التدريبات
الفردية .كان هذا بعد  4أيام من مشاركته
في بعض التدريبات االستراتيجية مع
باقي أفراد فريقه.
ويعد هوانغ عنصرا مهما في الهجوم
الـ ـك ــوري ،بـفـضــل ق ــدرات ــه ع ـلــى الـهـجــوم
والتعامل مع المدافعين.

اعتبر مدرب األوروغــواي دييغو
ألونسو أن العبي فريقه هم األفضل
في العالم ،مشددا على ضرورة عدم
اختزال المنتخب الكوري الجنوبي
بـ«سون وحده».
وق ــال ألــونـســو« :عـنــدمــا أق ــول إن
العبي األوروغ ــواي هم األفضل في
العالم ،فأنا أقــول ذلــك ألنهم العبو
فــري ـقــي .ه ــذا ل ـيــس ت ـع ـجــرفــا ،أب ــدا.
إنها مشاعر تخالجني .العبونا هم
األف ـض ــل» ،مضيفا« :هــدفـنــا واضــح
جدا :المباراة األولى .السالح األفضل
لنا هو الشعور باالنتماء الى الكرة
األوروغويانية».
وتطرق إلى المخضرمين لويس
سـ ـ ــواريـ ـ ــس ،وإدي ـ ـن ـ ـسـ ــون ك ــاف ــان ــي
ومسألة انتقال األول لفريق بداياته
نــاسـيــونــال لـفـتــرة وج ـيــزة مــن أجــل
تعزيز حظوظه بخوض النهائيات
لـلـمــرة ال ــراب ـع ــة ،وان ـض ـم ــام الـثــانــي
لفالنسيا اإلسباني بصفقة انتقال
حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر
يونايتد اإلنكليزي ،حيث عجز عن
فرض نفسه أساسيا.
ورأى أن أي « ق ـ ـ ــرار ا تـ ـخ ــذه فــي

دييغو ألونسو
األش ـه ــر األخـ ـي ــرة ،ك ــان عـلــى عــاقــة
بسيليستي .هذا األمر يجعلنا نشعر
ً
بالفخر ،نحن ،كطاقم فني ،لكن أيضا
البلد بأكمله».
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـخ ـصــم األول فــي
النهائيات كــور يــا الجنوبية ،حذر
ألــونـســو مــن أن «األم ــر ليس مجرد
سـ ـ ـ ــون» ،وحـ ـس ــم م ـس ــأل ــة م ـش ــارك ــة

مدافعه رونالد أراوخو الذي خضع
لعملية جــرا ح ـيــة ف ــي  28سبتمبر
لعالج تمزق في وتر الفخذ األيمن،
ً
مؤكدا غيابه.

األنظار نحو كيم مين  -جاي «الوحش»
سيطرت اإلصابة في وجه سون هيونغ -مين
على استعداد كوريا الجنوبية لبدء مشوارها
في نهائيات كأس العالم  2022في قطر ،لكن
وجود كيم مين -جاي ُ
الملقب بـ «الوحش» في
قلب دفاعها يمكن أن يكون بنفس األهمية في
مونديال قطر.
وحظي ا لـمــدا فــع المميز بتقدير كبير منذ
انتقاله من نادي فناربغشة التركي إلى نادي
نابولي اإليطالي في الصيف الماضي مقابل
ً
ما يزيد قليال على  18مليون يورو.
مـنــذ ذل ــك الـحـيــن ،لـعــب ال ـمــدافــع الـبــالــغ من
ً
ً
ً
العمر  26عاما دورا حاسما في عدم تعرض
نابولي ألي خسارة في دوري الدرجة األولى
اإليطالي وتمسكه بالصدارة قبل توقف الدوري
ً
مؤقتا بسبب بطولة كأس العالم في قطر.
ي ــرت ـب ــط ك ـي ــم ط ــوي ــل الـ ـق ــام ــة بـ ـط ــول 1.90
متر ،منذ فترة طويلة باالنتقال إلــى الــدوري
اإلنكليزي الممتاز ،ومانشستر يونايتد هو
ـاد إنكليزي ُيقال إنــه ُمهتم بالتعاقد
أحــدث نـ ٍ
معه.
للتأكيد على مدى روعته في إيطاليا ،اختير
كيم في دوري الدرجة األولى اإليطالي كأفضل
العب عن شهر سبتمبر.
وفي شهر أكتوبر كان أفضل العب من اتحاد
العبي كرة القدم اإليطاليين.
ووصفت وكالة األنـبــاء الكورية «يونهاب»
المدافع كيم  -الــذي ُ
سيكلف بمهمة الحد من
خـطــورة لــويــس ســواريــز ودارويـ ــن نونيز في

مباراة كوريا الجنوبية األولى في كأس العالم
 - 2022بأنه «صخرة في الدفاع».
حصل كيم على لقب «الوحش» بسبب بنيته
الـجـســديــة الـقــويــة وكــذلــك قــدرتــه عـلــى إيـقــاف
المنافسين بشراسته.
لكن كيم أكثر من مجرد مدافع يمتاز بالقوة
وق ـط ــع الـ ـك ــرة ف ــي ال ـخ ـل ــف ،ف ـلــديــه س ــرع ــة في
التحرك والـتـقــدم لــأمــام ،وتمركز جيد ،وهو
ً
هادئ جدا في السيطرة على الكرة.
ظ ـه ــر ك ـي ــم ألول م ـ ــرة م ــع م ـن ـت ـخــب ك ــوري ــا
الـجـنــوبـيــة ع ــام  2017وخ ــاض حـتــى اآلن 44
مباراة دولية ،لكن هــذه ستكون أول مشاركة
له في نهائيات كأس العالم.
انتقل كيم إلى نابولي بعد أن غادر المدافع
ك ــال ـي ــدو كــول ـي ـبــالــي الـ ُـم ـف ـضــل لـ ــدى جـمــاهـيــر
الـ ـجـ ـن ــوب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي إلـ ـ ــى نـ ـ ـ ــادي تـشـيـلـســي
اإلنـكـلـيــزي ،لكن كيم أوض ــح منذ الـيــوم األول
أنــه ال يرغب فــي أن ُينظر إليه على أنــه بديل
للدولي السنغالي.
وقـ ــال ك ـيــم ،الـ ــذي يـتـضـمــن وش ــم ع ـلــى يــده
العبارة الالتينية «كارب ديم» أو «اغتنم اليوم»:
أنا مجرد مدافع يريد بذل كل ما لديه من أجل
فريقه.
وأكمل :كوليبالي أسطورة ،وأنا مدافع شاب
تعلمت الكثير في فترة زمنية قصيرة.

لكاس العالم قطر  2022بعدما تصدر
المجموعة الثامنة للدور الثاني من
الـتـصـفـيــات ال ـمــؤه ـلــة ل ـك ــأس الـعــالــم
ثــم حــل ثــانـيــا فــي الـمـجـمــوعــة ال ــدور
النهائي (الثالث) للتصفيات اآلسيوية
بعد إيران.
وي ـب ــدو مـنـتـخــب ك ــوري ــا ف ــي أبـهــى
صورة بل في حالة ربما هي األفضل
في تاريخ المشاركة الكورية العشرة
الـســابـقــة ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم ،ويتطلع
ب ـق ـي ــادة الـ ـم ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي بــاولــو
بينتو إلى تكرار إنجاز  2002وربما
الى ابعد من ذلك في حال حالف الحظ
نـجــوم الـفــريــق وعـلــى رأسـهــم هيونغ
مين سون.
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رياضة
هل تضحك األرجنتين الجريحة في النهاية؟
يـتـعـ َّـيــن ع ـلــى األرج ـن ـت ـيــن ،بـقـيــادة
ً
ليونيل ميسي ،أن تنحي جانبا هزيمة
مفاجئة أ مــام السعودية تسببت في
جــرح غــائــر لكرامتها ،وأن تستدعي
ال ـ ــروح الـقـتــالـيــة لـجـيــل ســابــق واج ــه
انتكاسة مماثلة في  1990إذا أرادت
الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة.
وب ــدأت مـحــاولــة ميسي الخامسة
واألخـيــرة لتخليد اسمه مثل دييغو
مارادونا بين األرجنتينيين من خالل
الفوز بأكبر لقب في كرة القدم بشكل
ك ــارث ــي ،ح ـي ــث ت ـج ـ َّـرع ــت األرج ـن ـت ـيــن
هــزيـمــة مـنـكــرة  2-1أم ــام الـسـعــوديــة،
أمـ ــس األول (ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء) ،ف ــي واحـ ــدة
مــن أك ـبــر مـفــاجــآت الـبـطــولــة عـلــى مر
تاريخها.
ومع ذلك ،قد يتشجع ميسي وفريقه
البائس حين يتذكر ما حدث قبل 32
ً
عــامــا عـنــدمــا ب ــدأت األرجـنـتـيــن كــأس
العالم في إيطاليا بخسارة مفاجئة
أمام الكاميرون ،لكنها واصلت طريقها
لتبلغ النهائي.
وقـ ــال م ــداف ــع األرج ـن ـت ـيــن الـســابــق
بابلو زاباليتا« :هل مازلنا نستطيع
ً
الفوز بها؟ بالطبع نعم» ،مستشهدا
بنسخة  ،1990رغم أن الفريق القادم
مــن أميركا الجنوبية خسر المباراة
النهائية وقتها أمام ألمانيا الغربية.
ً
ال يزال المشوار طويال».
ول ــم يـنـطــق الع ـبــو األرج ـن ـت ـيــن من
الـ ـص ــدم ــة أث ـ ـنـ ــاء مـ ـغ ــادرتـ ـه ــم مـلـعــب
لوسيل ،بعد خسارة سجلهم الرائع
بعدم الهزيمة في  36مباراة متتالية،

الشهراني يطمئن الجماهير
وسيكمل عالجه في الرياض
ط ـ ـ ـمـ ـ ــأن العـ ـ ـ ـ ــب ال ـم ـن ـت ـخ ــب
الـ ـسـ ـع ــودي ي ــاس ــر ال ـش ـه ــران ــي
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ع ـل ــى ح ــال ـت ــه بـعــد
تعرضه لــإصــابــة خ ــال الفوز
التاريخي لألخضر على نظيره
األرجـنـتـيـنــي  1-2ف ــي مستهل
مشوار الفريقين بمونديال قطر.
وق ــال الـشـهــرانــي ،فــي مقطع
ف ـيــديــو ع ـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجـتـمــاعــي مـســاء أم ــس األول
بعد نقله لمدينة حمد الطبية
في الدوحة« :أحب أطمنكم أني
بخير وأم ــوري طيبة ومـبــروك
الفوز ،ودعواتكم لي».
وذك ـ ـ ــر االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ـع ــودي
لكرة القدم ان الشهراني سيكمل
ع ــاج ــة ب ـم ـس ـت ـش ـفــى الـ ـح ــرس
الوطني في الرياض.
وتعرض الشهراني إلصابة
قــويــة ،بـعــد اص ـطــدامــه بزميله

ياسر الشهراني
ال ـح ــارس مـحـمــد ال ـعــويــس في
كرة مشتركة بالدقائق األخيرة
من المباراة ،اضطر على إثرها
للخروج من الملعب ونقله إلى
(د ب أ)
مستشفى لفحصه.

ف ـي ـمــا اح ـت ـف ــل ال ـس ـع ــودي ــون بـجـنــون
حولهم.

إظهار القوة الحقيقية
لـكــن م ــع تــاشــي ال ـغ ـبــار ،اسـتـعــاد
العبو األرجنتين حماسهم ،وتحول
تركيزهم إلى مباراتين هائلتين في
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ض ــد الـمـكـسـيــك
وبولندا.
ً
وق ــال ميسي ( 35ع ــام ــا) لــزمــائــه:
«حـ ــان ال ــوق ــت اآلن ل ـن ـكــون مـتـحــديــن
أكثر من أي وقت مضى ،إلظهار قوتنا
الحقيقية .األمر متروك لنا إلصالح ما
فعلناه بشكل سيئ .لنفعلها من أجل
ميسي وروح مارادونا».
َّ
ووج ــه الـمــدرب ليونيل سكالوني
نـفــس الــرســالــة لـفــريـقــه ،وق ــال« :ليس
خيار سوى رفع المعنويات
لدينا أي ُ
ً
وال ـ ُـم ـض ــي قـ ــدمـ ــا .سـنـحـلــل الـهــزيـمــة
بهدوء ،ويجب أن نعمل على الجوانب
التي لم تسر على ما يرام».
وقد يركز سكالوني في التدريبات
على ضــرب مصيدة التسلل ،بعد أن
وضـ ــع م ـي ـســي والوتـ ـ ـ ــارو مــارتـيـنـيــز
ال ـك ــرة ف ــي ال ـش ـبــاك أربـ ــع مـ ــرات فيما
بينهما بالشوط األول أمــام منتخب
ً
السعودية ،لكن الحكم احتسب هدفا
ً
واحدا فقط لمصلحة ميسي من ركلة
جزاء.
ورغم أن األرجنتين عززت دفاعها
ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ل ـيــواكــب قــوتـهــا
الـهـجــومـيــة ال ـضــاربــة ،عــانــى الـفــريــق

العبو المنتخب األرجنتيني بعد نهاية المباراة أمام السعودية
فـتــرة ع ــدم تــركـيــز ل ـمــدة عـشــر دقــائــق
مـجـنــونــة س ـجــل خ ــال ال ـس ـعــوديــون
هدفين ،ليقلبوا المباراة.
وي ـج ــب ع ـلــى س ـكــالــونــي أن يعيد
بسرعة الصالبة الدفاعية التي خدمت

(د ب أ)

ً
ً
ً
األرجنتين كثيرا ،لتحقق سجال رائعا
بـعــدم الهزيمة منذ منتصف ،2019
لتحتل المركز الثالث في التصنيف
الـعــالـمــي ،وتصبح أب ــرز المرشحين
للقب في قطر.

وق ــال الـمـشـجــع لـيــونـيــل رودري ـغ ـيــز
ً
وه ــو ي ــرت ــدي ع ـل ـمــا بــالـلــونـيــن األزرق
ً
واألبـ ـي ــض مــزي ـنــا ب ــوج ــه مـيـســي وهــو
ي ـس ـي ــر مـ ــع أص ــدق ــائ ــه ب ــأح ــد ش ـ ــوارع
العاصمة القطرية (الدوحة)« :يجب أن

جورج وياه فخور بنجله تيموثي

الفرنسية فرابارت تدخل
تاريخ كأس العالم
دخـلــت الفرنسية ستيفاني فــرابــارت
التاريخ من جديد بعد أن أصبحت أول
ح ـكــم م ــن ال ـس ـي ــدات ت ـش ــارك ف ــي م ـب ــاراة
بكأس العالم ،بعد مشاركتها كحكم رابع
في مباراة بولندا والمكسيك الثالثاء في
أولى جوالت المجموعة الثالثة بمونديال
 2022بقطر.
ً
وت ـعــد صــاحـبــة ال ـ ـ  38ع ــام ــا ضـمــن 6
س ـي ــدات وقـ ــع عـلـيـهــن اخ ـت ـي ــار االت ـح ــاد
الـ ــدولـ ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم (ف ـي ـف ــا) لـتـسـجـيــل
أسمائهن في تاريخ اللعبة بالمشاركة
ف ــي ال ـح ــدث ال ـك ــروي األك ـب ــر ف ــي الـعــالــم،
إلى جانب الرواندية ساليما موكاسانغ
واليابانية يوشيمي ياماشيتا كحكمي
ســاحــة ،باإلضافة إلــى البرازيلية نويزا
باك والمكسيكية دياز ميدينا ،واألمريكية
كاثرين نيسبيت كحكمات مساعدات.

نفعلها من أجل ميسي وروح مارادونا
وكل األرجنتينيين.
م ـبــاراة الـسـعــوديــة مـجــرد كـبــوة .دع
العالم يستمتع بها اآلن ،لكننا فريق
رائع ،وسنضحك في النهاية»( .رويترز)

وشاركت فرابارت في مباراة المكسيك
وب ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا ال ـ ـتـ ــي أقـ ـيـ ـم ــت عـ ـل ــى م ـل ـعــب
( )974وانتهت بتعادل سلبي ،وأداره ــا
األسترالي كريث بيث.
وك ـ ــذل ـ ــك أدارت ال ـف ــرن ـس ـي ــة م ـ ـبـ ــاراة
تشيلسي ولـيـفــربــول فــي ك ــأس السوبر
األوروب ــي في  ،2019لتصبح أول سيدة
ً
تـنــل ه ــذا ال ـشــرف أي ـضــا ،كـمــا كــانــت أول
سيدة تدير مباراة في دوري الدرجتين
ً
األولــى والثانية في بالدها ،وأيضا في
ديسمبر  2020عندما بــاتــت أول سيدة
تمسك الـصــافــرة فــي دوري األبـطــال ،في
م ـب ــاراة يــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي وديـنــامــو
كييف األوكراني.

فرابارت

أبــدى رئيس ليبيريا ،جورج
وياه ،فخره بنجله تيموثي ،الذي
يـشــارك مــع المنتخب األميركي
في مونديال قطر .2022
ونـ ـش ــر ال ــرئـ ـي ــس ال ـل ـي ـب ـيــري
ونجم كرة القدم السابق جورج
ويـ ـ ـ ــاه صـ ـ ـ ــورا ت ـج ـم ـع ــه بـنـجـلــه
تيموثي خــال عـشــاء جمعهما

أمس األول ،وكتب تعليقا «والد
فخور».
وكــان تيموثي ويــاه قد أحرز
هــدفــا فــي الـمـبــاراة الـتــي انتهت
بـتـعــادل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مع
و ي ـ ـلـ ــز  ،1-1ضـ ـم ــن م ـن ــا ف ـس ــات
المجموعة الثانية لكأس العالم
لكرة القدم.

إلصابة تهدد السنغالي كوياتيه
بيكفورد :كين بخير وتدرب ااإلصابة

معنا بشكل طبيعي

أك ـ ــد ج ـ ـ ـ ــوردان ب ـي ـك ـف ــورد حـ ـ ــارس م ــرم ــى
منتخب إنكلترا أمس أن هاري كين «بخير»
وتـ ــدرب بـشـكــل طـبـيـعــي بـعــد إج ــرائ ــه أشـعــة
بسبب متاعب في الكاحل.
وتـعــرض كـيــن لـتــدخــل قــوي أثـنــاء مـبــاراة
إيران وعانى من آالم في الكاحل األيمن قبل
أن يجري فحوصات عليه األربعاء.
وكشف بيكفورد أثناء مؤتمر صحافي أن
العب توتنهام بخير وشارك في التدريبات
ً
الجماعية ،مضيفا «أعتقد أنه على ما يرام،
ش ـعــر ب ـب ـعــض األل ـ ــم ،ل ـك ـنــه تـ ــدرب م ـع ـنــا فــي
الملعب».
(إفي)

بيكفورد وكين

أعـلــن االت ـحــاد الـسـنـغــالــي لكرة
القدم أن العب خط وسط المنتخب
شيخو كــويــاتـيــه يـعــانــي فـقــط من
«ال ـت ـه ــاب غ ـيــر ظ ــاه ــر» ف ــي الـفـخــذ
اليمنى ،وسيكون «غير متاح على

األرجح» لمواجهة قطر غدا ،ضمن
الـ ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن م ـنــاف ـســات
الـمـجـمــوعــة األولـ ــى ل ـكــأس الـعــالــم
 .2022وأصـ ـي ــب الع ـ ــب نــوتـنـغـهــام
ف ــورس ــت اإلن ـك ـل ـيــزي خ ــال الـهــزيـمــة

روح المونديال تتأجج في الهند
عكست صور جدارية لكيليان مبابي ونيمار،
وتماثيل عمالقة لميسي وكريستيانو رونالدو
في الهند ،تأجج روح المونديال هناك ،بالتزامن
مع كأس العالم  2022في قطر.
وم ـ ــن م ــدي ـن ــة ب ـي ـن ـج ــاال ال ـش ــرق ـي ــة إل ـ ــى والي ــة
كيراال الجنوبية ،ازداد الحماس للمونديال في
الهند في األسابيع األخـيــرة ،حيث يعد منتخبا

ديشامب :كنا قادرين على زيادة األهداف
أكد ديدييه ديشامب ،مدرب
مـنـتـخــب ف ــرن ـس ــا ،ع ـقــب ال ـفــوز
الكبير على أستراليا ( )1-4في
بداية مشواره الدفاع عن لقبه
فــي مــونــديــال  2022بـقـطــر ،أن
ا لـفــر يــق كــان بــإ مـكــا نــه تسجيل
المزيد من األهداف.
وقال ديشامب :بدأنا الدقائق
األول ـ ـ ــى ب ـش ـكــل طـ ـي ــب ،ولـكـنـنــا
ت ـل ـق ـي ـنــا ه ــدف ــا ك ـ ــان بــإم ـكــان ـنــا
تـ ـ ـف ـ ــادي ـ ــه وسـ ـ ـب ـ ــب ل ـ ـنـ ــا ب ـعــض
االرتباك .رد فعل الالعبين كان
جيدا ،واستعدنا األفضلية ،رغم
أن المنافس أصابنا بالخوف
في نهاية الشوط.
وتابع :سيطرنا بشكل أكبر
على المباراة في الشوط الثاني،
وأجبرنا المنافس على الدفاع،
وصنعنا فرصا كثيرة ،وسجلنا
في النهاية أربعة أهداف ،ولكن
كــان بإمكاننا تسجيل المزيد.
المباراة األولى ليست حاسمة،
ولكنها مهمة.

و هـنــأ ديشامب العبيه على
«رد الـفـعــل واألداء الـجـمــاعــي»
داخل الملعب.

غريزمان :يجب التحسن
م ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب الــاعــب
الفرنسي أنطوان غريزمان عن
رضــاه عن فوز منتخب بالده
ع ـلــى أس ـت ــرال ـي ــا ،لـكـنــه اعـتـبــر
أنـ ــه ل ــم ي ـح ـقــق ب ـعــد مـسـتــوى
كــرة القدم الــذي يسعون إليه،
م ــؤك ــدا أن ثـمــة أش ـي ــاء «يـجــب
تحسينها».
وقال غريزمان بعد المباراة:
كنا متوترين بعض الشيء في
ال ـبــدايــة ،بــالـنـسـبــة للكثيرين
كانت هذه المباراة األولى في
بـطــولــة مـثــل هـ ــذه ،وكـ ــان هــذا
ملحوظا .كانت هناك العديد
من التغييرات في الفريق ،لم
يتبق سوى ستة أو سبعة منذ
عام .2018

ديشامب
وذكر العب أتلتيكو مدريد
أنـ ــه ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن تـحـقـيــق
ال ـ ـفـ ــوز «ه ـ ـنـ ــاك أش ـ ـيـ ــاء يـجــب
تحسينها».
وتابع :لم نصل بعد إلى ما
نريده ،وعلينا تحسين األمور
د فــا عـيــا وتكتيكيا ،علينا أن
نعمل بجد.

أمـ ــام منتخب الـطــواحـيــن صـفــر ،2 -
وخــرج على ّ
حمالة ،ما أثــار الخشية
من انسحاب نهائي لالعب ،ليزيد من
معاناة «أسود تيرانغا» التي خسرت
خدمات أفضل العبيها ساديو مانيه.

ويمكن لباب غي ،العب وسط مرسيليا
ّ
ً
الفرنسي الــذي حل بــدال من كوياتيه
ّ
خالل المباراة ،أن يعوض مرة أخرى
غيابه أمام قطر المضيفة.

م ــن جــان ـبــه ،أبـ ــدى الـمـهــاجــم
الفرنسي المخضرم أوليفييه
جـ ـ ـي ـ ــرو ،س ـ ـعـ ــادتـ ــه ب ـت ـس ـج ـي ـلــه
ث ـنــائ ـيــة ف ــي ان ـت ـص ــار منتخب
ب ــاده على أسـتــرالـيــا  1 - 4في
مستهل م ـشــوارهــا لـلــدفــاع عن
لـقـبـهــا ب ـمــونــديــال ق ـطــر ،2022
وم ـعــادل ـتــه رق ــم ت ـي ـيــري هـنــري
كأفضل هداف في تاريخ فرنسا.
وص ـ ــرح ج ـي ــرو م ـس ــاء أمــس
األول « ه ـ ـ ـ ـ ــذا ا نـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار ج ـي ــد
الكـ ـتـ ـس ــاب الـ ـثـ ـق ــة ،وي ـس ــاع ــدن ــا
بعد قدرتنا على قلب الطاولة
فــي ال ـم ـب ــاراة» إذ كــانــت فرنسا
م ـتــأخــرة ب ـهــدف قـبــل أن تنهي
اللقاء برباعية لمصلحتها.
ورغم ذلك ،فقد أقر جيرو بأن
بــدايــة الـمـبــاراة كــانــت يمكن أن
تكون أفضل من ذلك «إذا ما كان
منتخب بالده يبحث عن األداء
المثالي».
وق ـ ــال «ك ـ ــان ع ـل ـي ـنــا ان ن ـبــدأ
بشكل أفضل ،امتلكنا الخوف،

رغم أننا قمنا بردة الفعل على
الفور .نجحنا في إدراك التعادل
ثم قلب النتيجة ،كان بإمكاننا
تـسـجـيــل ال ـمــزيــد م ــن األهـ ــداف،
لكننا لعبنا بفعالية ،رغم أن كل
ً
شيء لم يكن مثاليا».
وأكـ ـ ـ ـ ــد جـ ـ ـي ـ ــرو أن الـ ـ ـم ـ ــدرب
ديــدي ـيــه ج ـي ــرو طــالـبـهــم خــال
ف ـ ـتـ ــرة االسـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــة ب ـ ـضـ ــرورة
«االستيقاظ».
وقــام مهاجم ميالن صاحب
ً
الـ  36عاما بإهداء هذا االنتصار
لزميله لوكاس هرنانديز الذي
أصيب خالل كرة الهدف األول،
وال ـ ـ ــذي ي ـم ـكــن أن ي ـغ ـيــب ف ـتــرة
طويلة عن المالعب.
وع ـ ـ ـ ــادل جـ ـي ــرو رقـ ـ ــم ه ـن ــري
ب ـع ــدم ــا س ـج ــل ث ـن ــائ ـي ــة رف ـعــت
رص ـيــده مــع منتخب «الــديــوك»
ً
إلى  51هدفا.
(إفي)

البرازيل واألرجنتين األكثر شعبية ،مع نجميهما
التاريخيين بيليه ومارادونا.
وقـ ــال ال ـص ـحــافــي ال ــري ــاض ــي ال ـه ـنــدي ليسلي
خــاب ـي ـيــر ل ــوك ــال ــة «إفـ ـ ــي»« :دائـ ـم ــا م ــا كـ ــان هـنــاك
م ـت ـع ـص ـبــون لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ف ــي ك ـ ـيـ ــراال .يــدع ـمــون
البرازيل منذ تتويج بيليه بأول مونديال وكانوا
أيضا يعشقون األرجنتين عقب مونديال 1986

مع مــارادونــا» .وتمأل قمصان منتخبي البرازيل
واألرجـنـتـيــن ش ــوارع المنطقة فــي كــل مــرة يلعب
فيها المونديال.
وشـهــدت الشبكات االجتماعية أيـضــا معركة
إعالمية وامتألت الحسابات الشخصية للفريقين
على االنترنت بصور ومقاطع مصورة لجماهير
(إفي)
		
هندية تدعم العبيها.

ّ
لوكا هرنانديز يودع المونديال
س ـي ـغ ـيــب ال ـظ ـه ـي ــر األي ـس ــر
لــوكــا هــرنــانــديــز عــن الـمـشــوار
المتبقي لمنتخب فرنسا في
مــونــديــال قـطــر  2022فــي كــرة
القدم ،بعد ّ
تعرضه أمس األول
إلصابة قوية في ركبته اليمنى
خالل الفوز الكبير لبالده على
أستراليا .1 - 4
ويستمر كابوس اإلصابات
فــي تشكيلة ال ـم ــدرب ديــديـيــه
ديـشــان ،بعد أفـضــل العــب في
العالم المهاجم كريم بنزيمة،
العـ ـب ــي الـ ــوسـ ــط ب ـ ــول بــوغ ـبــا
ونـ ـغ ــول ــو ك ــانـ ـت ــي والـ ـم ــداف ــع
بريسنيل كيمبيمبي والعبين
آخــريــن أم ـثــال ال ـح ــارس مايك
مينيان والمهاجم كريستوفر
نكونكو.
وخرج العب بايرن ميونيخ
ً
ً
األل ـم ــان ــي ( 26ع ــام ــا) م ـب ـكــرا،
بعد هجمة افتتاح التسجيل
لمنتخب أستراليا (.)9
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ق ـ ـ ــائ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــارس هـ ـ ــوغـ ـ ــو ل ـ ــوري ـ ــس

لوكا هرنانديز
«بصراحة ،بدأت األمور تصبح
مقلقة».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع ح ـ ـ ـ ــارس ت ــوتـ ـنـ ـه ــام
اإلنكليزي المخضرم «شعرنا
بسرعة أن األمر جدي ...يجب أن
ً
نتطلع قدما ،هذا األمر يمنحنا
المزيد من القوة».
وفي تشكيلة ديشان ،سيلعب
تيو ،الشقيق األصغر لوكا ،دور

البديل في مركز الظهير األيسر.
وك ــان بـطــل الـعــالــم  2018قد
تـ ـع ـ ّـرض إلص ــاب ــة بــال ـع ـضــات
ّ
المقربة في  13سبتمبر ،وعاد
إلى المالعب في  5نوفمبر.
وتسعى فرنسا إلى أن تصبح
أول منتخب يحرز لقب البطولة
ً
مرتين تواليا منذ البرازيل في
 1958و.1962

مشجعو اليابان يعرضون الفتة دعم
لمدرب بالدهم هاجيمي مورياسو في
المدرجات قبل المباراة (رويترز)

فعاليات لدعم المنتخب
القطري اليوم في قلب الدوحة
تنظم منطقة «مشيرب قلب الــدوحــة» مـســاء الـيــوم الخميس،
فعاليات ومسيرات خاصة لدعم منتخب قطر والتعبير عن روح
المؤازرة لـ «األدعم» مع استمرار اإلثارة في مباريات كأس العالم
 FIFAقطر  2022واحتفاالت العالم بالمونديال.
وتعكس هذه الفعاليات ثقة المشجعين والجمهور في العبي
المنتخب ،وتعبر عــن دعمهم الكامل للعنابي فــي مبارياته
المقبلة.
ت ـبــدأ الـفـعــالـيــات ف ــي قــريــة الـعـنــابــي بـمـتــاحــف مـشـيــرب،
وتتواصل في مسيرات راجلة بشوارع مشيرب قلب الدوحة،
ويمكن للزوار والجماهير المشاركة في هــذه االحتفاالت
للتعبير عن حبهم ودعمهم لفريقهم الوطني ،وعيش تجربة
مميزة في المحفل العالمي.

وفي هذا اإلطــار ،قالت مريم الجاسم ،مديرة العالقات العامة
واالتصال في «مشيرب العقارية» في تصريح لها بهذه المناسبة،
إن هــذه الفعاليات واألنـشـطــة والـمـسـيــرات يتم تنظيمها لدعم
الفريق الوطني ،ومنح الجماهير وعشاق المنتخب فرصة إظهار
محبتهم ودعمهم للعنابي في قلب الدوحة.
ودع ــت الـجــاســم الجميع إلــى الـمـشــاركــة الفاعلة والحضور
لمؤازرة المنتخب ،وإظهار الروح الرياضية العالية ،وتجديد
ً
الثقة بفريقهم ،وكذلك االحتفال معا في أجواء ممتعة في أكبر
حدث رياضي عالمي على اإلطالق.
تقع «قرية العنابي» في بيت الشركة بمتاحف مشيرب وسط
ّ
وتعد مركز االحتفاالت
الحي التراثي في مشيرب قلب الدوحة،
الرئيسي لمنتخب قطر الوطني.
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