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إصدار خاص لكأس العالم

املفاجآت تتوالى.. املفاجآت تتوالى.. 
«الساموراي» يجرح «الساموراي» يجرح 

كبرياء «املانشافت»كبرياء «املانشافت»

املغرب يعرقل وصيف العالماملغرب يعرقل وصيف العالم
«املاتادور» يضرب بقوة«املاتادور» يضرب بقوة
فوز «غير مقنع» لبلجيكافوز «غير مقنع» لبلجيكا



املغرب وكرواتيا في سطور

٭ املباراة: املغرب - كرواتيا (٠-٠)
٭ امللعب: ستاد البيت في اخلور.

٭ اجلمهور: ٥٩٤٠٧ متفرجني.
٭ الدور األول - املجموعة السادسة.

٭ احلكم: األرجنتيني فرناندو راباليني.
٭ اإلنذارات: املغرب: سفيان أمرابط (٧٨).

٭ التشكيلتان:
٭ املغرب (املدرب: وليد الركراكي): ياســني بونو، رومان سايس، 
أشرف حكيمي، نصير مزراوي (يحيى عطية اهللا، ٦٠)، نايف أكرد، 
حكيم زياش، ســفيان بوفال (عبدالصمد الزلزولي، ٦٥)، ســفيان 
أمرابط، سليم أمالح، عز الدين أوناحي (عبداحلميد صابيري، ٨١)، 

يوسف النصيري (عبدالرزاق حمد اهللا، ٨١).
٭ كرواتيا (املدرب: زالتكو داليتش): دومينيك ليفاكوفيتش، ديان 
لوفرين، بورنا سوسا، يوسيب يورانوفيتش، يوشكو غفارديول، 
لوكا مودريتش، إيفان بيريشيتش (ميسالف أورشيتش، ٩٠)، ماتيو 
كوفاتشــيتش (لوفرو ماير، ٧٩)، مارســيلو بروزوفيتش، نيكوال 
فالشيتش (ماريو باشاليتش، ٤٦)، أندري كراماريتش (ماركو ليفايا، ٧١).
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صيد الكاميرا

أكد لوكا مودريتش العب خط وسط كرواتيا وأفضل 
العب باملباراة، في املؤمتر الصحافي عقب التعادل السلبي 
أن املنتخب املغربــي كان مخادعا وصعبا بذات الوقت، 
وقال: «لم نسمح لهم باالقتراب كثيرا من منطقة اجلزاء 
وما احتجنا إليــه هو الهدف، لو كنا خالقني أكثر لرمبا 
منحونا املزيد من املساحات»، مضيفا «لم نأت إلى هنا 
ملجرد اللعب وجتاوز دور املجموعات، فطموحنا أكبر من 
ذلك بناء على اخلبرة التي اكتسبناها من مونديال روسيا، 
ولكن طموحنا األولي هو جتاوز دور املجموعات وفي 
حال متكنا من ذلك سنشكل خطرا على كل منتخب، ال 
تفهموني بطريقة خاطئة، هدفنا جتاوز دور املجموعات 

ولكن طموحنا ألبعد من ذلك».

املباراة بالتعادل السلبي.هدف الفوز، لكن كل محاوالته باءت بالفشل لتنتهي فريقه بضراوة في الدقائق األخيرة بحثا عن خطف أورسيتش بدال من ايڤان بيريسيتش (٨٩)، ليهاجم تهدد مرماه، ودفع مدرب كرواتيا بالالعب ميســالف بالشــكل املطلــوب ولم يســمح بخطــورة حقيقية املغربي جنــح في إحباط أكثر مــن محاولة خطيرة كبير لدقائق أمال في الوصول إلى الشباك لكن الدفاع وكثف املنتخب الكرواتي ضغطه الهجومي بشكل الرئيسي للدفاع الكرواتي.انطالقات حكيمي على اجلهة اليمنى مصدر اإلزعاج وواصل «أسود األطلس» تفوقهم الهجومي، وظلت نصير مزراوي برأسه.هدف محقق (٥٠)، حيث تصدى لكرة خطيرة صوبها وأنقذ حارس مرمى املنتخب الكرواتي شباكه من بالالعب ماريو باساليتش بدال من فالسيتش.ومــع بداية الشــوط الثاني، دفع مــدرب كرواتيا تصدى لها ببراعة.إلى نيكوال فالســيتش ليسدد مباشرة لكن احلارس محقق (٤٥)، حيث مرر بورنا سوسا عرضية خطيرة وأنقذ احلارس ياسني بونو مرمى املغرب من هدف لكنها مرت فوق العارضة مباشرة (١٧).الكرواتــي كرة صاروخية من خــارج منطقة اجلزاء بسهولة، بعدها سدد ايڤان بيريسيتش مهاجم املنتخب لكنها افتقدت القوة الكافية ليمســك احلارس بالكرة تسديدة، وانتهت بتسديدة مباغتة من أشرف حكيمي املنتخب املغربي هجمة خطيرة (١٣) شهدت أكثر من 

املغربي في األجواء وفرض حضوره في املباراة. وشن ولم متر ســوى دقائق قليلة حتى دخل املنتخب حقيقية على مرماه في الدقائق األولى.وهــدوء مع احملاوالت املبكرة ولم يســمح بخطورة الكرواتي، لكن املنتخب املغربي جنح في التعامل بثقة وبدأت املباراة بسيطرة وضغط من جانب املنتخب فالسيتش وأندريج كراماريتش وايڤان بيريسيتش.ومارسيلو بروزوڤيتش وماتيو كوڤاسيتش ونيكوال وجوسكو جفارديول وبورنا سوسا ولوكا مودريتش ليفاكوڤيتش وجوزيب يورانوڤيتش وديان لوفرين الذي يدربه زالتكو داليتش كال من احلارس دومينيك بينما ضمت التشكيلة األساسية للمنتخب الكرواتي وسليم أمالح وسفيان بوفال ويوسف النصيري.وعز الدين أوناحي وســفيان أمرابط وحكيم زياش حكيمي ورومان سايس ونايف أكرد ونصير مزراوي بتشكيلة أساسية ضمت احلارس ياسني بونو وأشرف ودفع وليد الركراكي املدير الفني للمنتخب املغربي التأهل من املجموعة السادسة.األولى ليعزز طموح املنتخب املغربي وجماه يره في الكرواتي، وصيف بطل كأس العالم ٢٠١٨، في املباراة احلقيقية. ورغم التعادل، جاء األداء املقنع أمام املنتخب لم ينجح في هز الشباك رغم صناعة عدد من الفرص الهجومي، وكاد يحسم النقاط الثالث لصاحله لكنه الكرواتي في أغلب فترات املباراة، خاصة في اجلانب مبدينة اخلور، تفــوق املنتخب املغربي على نظيره في قطر. ووسط دعم جماهيري هائل في ستاد البيت املجموعــات ببطولة كأس العالم ٢٠٢٢ املقامة حاليا الفريقــني ضمــن اجلولــة األولى مــن مباريات دور الكرواتي ٠-٠ مساء أمس، في املواجهة التي جمعت إلى الدور الثاني بكأس العالم بعد تعادله مع نظيره عــزز املنتخب املغربي طمــوح جماهيره بالتأهل 

«أسود األطلس» 
ُتوقف كرواتيـا

مودريتش: واجهنا فريقًا مخادعًا وصعبًا

٩٠لوكا مودريتش، إيفان بيريشيتش (ميسالف أورشيتش، ٩٠لوكا مودريتش، إيفان بيريشيتش (ميسالف أورشيتش، ٩٠)، ماتيو 

٧١)، أندري كراماريتش (ماركو ليفايا، ٧١)، أندري كراماريتش (ماركو ليفايا، ٧١). ٤٦فالشيتش (ماريو باشاليتش، ٤٦فالشيتش (ماريو باشاليتش، ٤٦

أكد لوكا مودريتش العب خط وسط كرواتيا وأفضل 
العب باملباراة، في املؤمتر الصحافي عقب التعادل السلبي 

ملجرد اللعب وجتاوز دور املجموعات، فطموحنا أكبر من 
ذلك بناء على اخلبرة التي اكتسبناها من مونديال روسيا، 

تسديدة، وانتهت بتسديدة مباغتة من أشرف حكيمي 
بسهولة، بعدها سدد ايڤان بيريسيتش مهاجم املنتخب 

محقق (٤٥)، حيث مرر بورنا سوسا عرضية خطيرة وأنقذ احلارس ياسني بونو مرمى املغرب من هدف 

هدف محقق (٥٠)، حيث تصدى لكرة خطيرة صوبها 
وواصل «أسود األطلس» تفوقهم الهجومي، وظلت 

كبير لدقائق أمال في الوصول إلى الشباك لكن الدفاع 

ذكر مدرب منتخب املغرب وليد الركراكي أن «أســود األطلس» 
بحثوا عن الفوز في مواجهة كرواتيــا أمس التي انتهت بالتعادل، 
وقال: «ميلكون خط وسط رائعا، ركضوا كثيرا ولديهم نوعية فنية 
مميزة، احترمناهم كثيرا في بعض الفترات، لعبنا بقوة وتعبنا في 
النهاية، أشــكر الشبان، لقد أظهرنا أننا فريق جيد، وحصلنا على 
نتيجة جيدة، ويجب أن نتابع العمل ولدينا أربعة أيام للتعافي قبل 

مباراة بلجيكا».
من جانبه، قال مهاجم املغرب يوســف النصيري: «بالنسبة لي 
كانت مباراة صعبة واملهم أننا لم نتلق هدفا ولم نكن موفقني كفاية 
للتسجيل، أشكر الالعبني على اجلهد الذي بذلوه وأشكر اجلماهير 
على مساندتها لنا حتى الدقيقة األخيرة. ونأمل أن تهدينا الربح في 

املباراة املقبلة ان شاء اهللا».

الركراكي: احترمناهم كثيرًا.. ولعبنا للفوز
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«الساموراي» يزلزل «الساموراي» يزلزل 
«املانشـافت»«املانشـافت»

الشــوط االول لم يحتســبه احلكم بعد اللجوء الى تقنية 
حكم الڤيديو املساعد «VAR» بداعي التسلل. وكان سيناريو 
الشوط الثاني مماثال: ضغط أملاني وتراجع ياباني، وقام 
املوهبــة الصاعدة جمال موســياال بفاصل ترقيص داخل 

املنطقة لكنه سدد عاليا (٥١).
وكادت أملانيا تعزز تقدمها، لكن تســديدة غوندوغان 

من داخل املنطقة ارتطمت بالقائم وخرجت (٥٩).
ولعب احلارس الياباني دور املنقذ بتصديه لكرة يوناس 

هوفمان (٦٨) ثم لثالث محاوالت تواليا (٧٠).
خرج املنتخب الياباني من حذره ولعب بحرية، وجاء 
دور مانويل نوير ليقوم بأول تصد له بشكل مذهل عندما 

ابعد كرة جونيا ايتو (٧٣).
لكن نوير وقف عاجزا عندما تصدى لتسديدة جديدة 
قبل أن يتابعها ريتسو دوان داخل الشباك مدركا التعادل 

لليابان (٧٥)، بعد أربع دقائق من نزوله.
وتقدمت اليابان بهدف ثان عندما كســر تاكوما اسانو 
مصيدة التسلل، اثر ركلة حرة سريعة، فانفرد باحلارس 

األملاني وسددها في أعلى الشباك (٨٣).
رمــى االملان بكل ثقلهم وbشــرك مدربهم هانزي فليك 
أسلحته الهجومية الواحد تلو اآلخر، لكن الدفاع الياباني 

صمد ليخرج بفوز تاريخي.

استهلت أملانيا الساعية إلى محو خروجها احملبط من 
الدور األول في مونديال روسيا قبل أربع سنوات، مشوارها 
فــي مونديال قطــر ٢٠٢٢، كما انهت مشــاركتها األخيرة، 
بسقوط مدو أمام منتخب آسيوي آخر كان هذه املرة اليابان 
(١-٢) على ستاد خليفة الدولي ضمن منافسات املجموعة 
اخلامســة. وجنحت اليابان في قلب تخلفها بهدف سجله 
ايلــكاي غوندوغان من ركلة جزاء (٣٣)، الى فوز بهدفني 
سجلهما البديالن ريتسو دوان (٧٥) وتاكوما اسانو (٨٣). 
وللمفارقة، فإن صاحبي الهدفني يدافعان عن ناديني في 
الدوري األملاني (بوندسليغا)، األول مع فرايبورغ والثاني 
مع شالكه، علما أن تشكيلة اليابان في النهائيات تتضمن 

ثمانية العبني من أندية أملانية.
وهــي ثاني مفاجأة مدوية في البطولة، بعد االنتصار 
الكبيــر للســعودية علــى األرجنتــني ٢-١ الثالثاء ضمن 

املجموعة الثالثة.
وكانت أملانيا خســرت مباراتهــا األخيرة في مونديال 
روسيا ٢٠١٨ أمام كوريا اجلنوبية ٠-٢، لتتذيل مجموعة 

كانت في متناولها وضمت أيضا املكسيك والسويد.
أما اليابان، فحققت في مشاركتها السابعة تواليا أهم 

نتيجة لها في النهائيات حتى اآلن.
وشــارك مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر أساسيا 
رغم عدم خوضه ســوى ٦٠ دقيقة في صفوف ناديه منذ 
أواخر ســبتمبر املاضي، علما أنه أحد افضل الهدافني في 
النهائيات العاملية بـ ١٠ أهداف. في املقابل، غاب زميله في 
الفريق الباڤاري لوروا سانيه بداعي االصابة في ركبته.

واملواجهة كانت األولى بني املنتخبني في بطولة كبرى، 
ســبقتها مباراتان وديتان انتهت واحدة بفوز أملانيا ٣-٠

والثانية بالتعادل ٢-٢.
وكانــت أول كــرة أملانية خطرة من رأســية ألنتونيو 

روديغر، مرت إلى جانب القائم اثر ركلة ركنية (١٦).
وسدد يوزوا كيميش كرة قوية من خارج املنطقة تصدى 
لهــا احلارس الياباني (٢١)، واخــرى إليلكاي غوندوغان 

أحبطها الدفاع (٢٨).
وحصل املنتخب األملاني على ركلة جزاء اثر اعاقة ديفيد 
راوم داخل املنطقة من قبل احلارس الياباني شويتشــي 
غونــدا انبرى لها بنجاح غوندوغان (٣٣)، رافعا رصيده 

الى ١٧ هدفا في ٦٤ مباراة دولية.
وســجل هــاي كافيرتس هدفا في الوقــت الضائع من 

أملانيا واليابان في سطور

٭ املباراة: أملانيا-اليابان (١-٢).
٭ امللعب: ستاد خليفة الدولي بالدوحة.

٭ اجلمهور: ٤٢٦٠٨ متفرجني.
٭ الدور األول - املجموعة اخلامسة

٭ احلكم: السلفادوري ايفان بارتون.
٭ اإلنذارات: ال كروت للفريقني.

٭ التشكيلتان:
٭ أملانيا (املدرب: هانزي فليك): مانويل نوير، نيكو 
شلوتربيك، انتونيو روديغر، دافيد راوم، يوزوا 
كيميش، إيلكاي غوندوغان (ليون غوريتسكا ٦٧)، 

سيرج غنابري (يوسوفا موكوكو ٩٠)، توماس 
مولر (يوناس هوفمان ٦٧)، جمال موسياال (ماريو 
غوتسه ٧٩)، كاي هافيرتس (نيكالس فولكروغ 

.(٧٩
٭ اليابان (املدرب: هاجيمي مورياسو): شويتشي 
غوندا، هيروكي ساكاي (تاكومي مينامينو ٧٥)، 
مايا يوشيدا، يوتو ناغاماتو (كاورو ميتوما ٥٧)، 
واتارو إندو، آو تاناكا (ريتسو دوان ٧١)، جونيا 
إيتو، دايتشي كامادا، تاكيفوسا كوبو (تاكيهيرو 
تومياسو ٤٦)، دايزن ماييدا (تاكوما أسانو ٥٧).

أبــدى املدير الفنــي ملنتخب 
أملانيا، هانزي فليك، خيبة أمله، 
بسبب خسارة فريقه املباغتة أمام 
اليابان ١-٢ في مستهل مباريات 
املنتخبــني ببطولة كأس العالم 
لكرة القدم املقامة حاليا في قطر.

وقــال فليك فــي تصريحات 
صحافيــة عقــب املبــاراة، «إنه 
أمر مخيب لآلمال للغاية. نشعر 

باالنزعاج خلسارتنا املباراة».
وأضاف فليك «ســنحت لنا 
العديد من الفرص السهلة، لكن 
يتعني علينا أن نتطلع إلى األمام. 
لدينا فرصة للحصول على ست 

نقاط».

أشــاد املدير الفني ملنتخب اليابان هاجيمي موريياســو 
بانتصار فريقه التاريخي على منتخب أملانيا ٢-١ في بداية 
مشــوار املنتخبني بنهائيات كأس العالم لكرة القدم املقامة 

حاليا في قطر.
وقال موريياسو عقب املباراة «كنا ندرك أنه يتعني علينا 
الدفاع بشكل أفضل، لهذا غيرت أسلوب اللعب. عرف الالعبون 
على الفور ما أقصده وما التصرف األمثل في مواجهة األملان».
وأعرب موريياسو عن تطلعه ملباراة الفريق املقبلة أمام 
كوستاريكا في اجلولة الثانية للمجموعة يوم األحد املقبل، 
حيــث قال «لقد احتفلنا بهذا االنتصار العظيم، لكن يتعني 

علينا االستعداد للمواجهة املقبلة».
من ناحيته، صرح مايا يوشــيدا، العب منتخب اليابان 
لشبكة «بي إن ســبورتس» القطرية بعد املباراة، «هذا هو 
جمال كرة القدم، هذه األمور حتدث أحيانا! جنحنا في اجتذاب 

األضواء إلينا اآلن، حان وقت االحتفال».

موريياسو: نتطلع للقاء كوستاريكافليك يشعر باالنزعاج
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سحق املنتخب اإلســباني نظيره 
الكوســتاريكي ٧-٠ ضمــن منافســات 
اجلولــة األولى باملجموعة اخلامســة بكأس العالم 

لكرة القدم في قطر. 
سجل سباعية «ال روخا» كل من داني أوملو (١١)، 
وماركو أسينسيو (٢١) فيران توريس (٣١ من ركلة 
جزاء و٥٤) وخافي (٧٤) وكارلوس ســولير (٨٩) 

وألڤارو موراتا (٩٠+٢).
بدأت املبــاراة بهجوم منــذ البداية للمنتخب 
اإلســباني الذي حاول تســجيل هدف مبكر في 
شباك منافســه الذي كان يحرس مرماه كيلور 

ناڤاس حارس مرمى ريال مدريد السابق.
وســدد ماركو أسينســيو، جنــم املنتخب 
اإلســباني، كرة أرضية زاحفــة باجتاه مرمى 
كوستاريكا وحارسه كيلور ناڤاس، لكن الكرة 
مــرت إلى جوار القائم األيســر فــي الدقيقة 

الثامنة.
وجنح املنتخب اإلســباني في تسجيل 
هدف التقدم في الدقيقة ١١ عن طريق داني 
أوملو، الذي تلقى متريرة رائعة من زميله 

خافي، ليــروض الكرة ببراعة ويضعها في شــباك 
ناڤاس، مسجال أول أهداف املباراة.

وبعد الهدف سيطر املنتخب اإلسباني على اللعب 
وجنح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٢١ عن 
طريق ماركو أسينسيو، الذي تلقى كرة عرضية من 

جوردي ألبا ليضعها في املرمى.
واحتسب احلكم ضربة جزاء للمنتخب اإلسباني 
فــي الدقيقة ٢٨ عندما تعرض جوردي ألبا للعرقلة 
داخــل منطقة اجلزاء، ونفذ فيران توريس الضربة 

بنجاح في الدقيقة ٣١.
وواصــل «ال روخا» ســيطرته على اللقاء، حتى 

أنهى احلكم شوطه األول بالتقدم ٣-٠.
وفي الشوط الثاني لم تتغير األمور كثيرا، وواصل 
املنتخب اإلسباني سيطرته على املجريات، فيما لم 

ينجح املنتخب الكوستاريكي في مجاراته.
واســتغل فيران توريس خطأ وارتبــاك املدافع 
أوسكار دوارتي، ليخطف الكرة ويضعها على ميني 
احلارس ناڤاس في الدقيقة ٥٤ مسجال الهدف الرابع.
التراجــع  ازداد  الكبيــرة،  النتيجــة  وبســبب 
الكوستاريكي إلى منطقة اجلزاء، وذلك خشية تلقي 

أهداف أخرى في شباكه، فيما تبادل العبو املنتخب 
اإلسباني الكرات فيما بينهم، وأجرى لويس إنريكي 
املدير الفني للفريق عدة تبديالت مانحا بذلك الفرصة 
لالعبني من أجل تقدمي أداء ميكنهم من اللعب بشكل 

أساسي فيما بعد.
وجنــح املنتخب اإلســباني في تســجيل الهدف 
اخلامس في الدقيقة ٧٥ عن طريق خافي، حيث تلقى 
كرة عرضية من ألڤارو موراتا ليسددها بطريقة أكثر 
من رائعة ويحولها إلى أرضية زاحفة في شباك ناڤاس.
وفي الدقيقة ٨٩، ســجل كارلوس سولير الهدف 
الســادس لـ «ال روخا»، حيــث انفرد مبرمى ناڤاس 

ليضع الكرة بسهولة في الشباك.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت احملتسب بدال من 
الضائع سجل ألڤارو موراتا الهدف السابع للمنتخب 
اإلســباني، بعدما تلقى متريرة من داني أوملو على 
حدود منطقة اجلزاء، ليســدد كرة قوية في الشباك 

الكوستاريكية.
ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، 
ليطلق احلكم صافرة نهايته بفوز املنتخب اإلسباني 

.٧-٠

«ال روخـا»«ال روخـا»
يفرض هيبتهيفرض هيبته

حقق منتخب إسبانيا رقما قياسيا غاب 
عنه طيلة ٨٨ عاما، بعدما أنهى الشــوط 
األول أمام كوستاريكا متقدما بثالثية دون 
مقابل، سجلهما أوملو وأسينسيو وتوريس، 
حيث ذكرت شبكة «أوبتا» لإلحصائيات أن 
املنتخب اإلسباني لم يحقق هذه النتيجة في 
الشوط األول في أي مشاركة من مشاركاته 
بكأس العالم منذ نســخة ١٩٣٤ بإيطاليا، 
وأنهى وقتها الشوط األول متقدما بثالثة 

أهداف على البرازيل.
كما حمل هدف الالعب الشاب داني أوملو 
رقما فريدا للمنتخب اإلسباني بعدما وقع 
الالعب على الهدف رقم ١٠٠ لـ «املاتادور» 

في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.
وأخيرا، أصبح الالعب الشــاب بابلو 
جافي أصغر العب يسجل في كأس العالم 
بعمــر ١٨ عامــا و١١٠ أيام، منــذ بيليه في 
نهائي ١٩٥٨ ضد السويد بعمر الـ ١٧ عاما 

و٢٤٩ يوما.

أرقام تاريخية لإلسبان
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صيد الكاميرا

كورتوا.. تاريخي
سجل حارس بلجيكا تيبو كورتوا رقما 
تاريخيا بعد تصديه لركلة جزاء أمام كندا 
في الدقيقة ١١ أهدرها الالعب ألفونســو 
ديفيز، حيث بات أول حارس مرمى ينقذ 
ركلة جزاء لبلجيكا في املونديال، منذ أن 
حصلت شبكة «أوبتا» العاملية املتخصصة 
في إحصائيات وأرقام كرة القدم على هذه 

البيانات عام ١٩٦٦.

ا» كندا بـ «طلوع الروح» بلجيكا «عدَّ
متابعة: يحيى حميدان

حقق منتخب بلجيكا فوزا غير مقنع على حساب 
كندا بهدف نظيف مســاء امس ضمن اجلولة األولى 
من منافســات املجموعة السادســة في بطولة كأس 

العالم «قطر ٢٠٢٢».
وتصدر «الشياطني احلمر» ترتيب املجموعة برصيد 
٣ نقاط، متقدما على كرواتيا واملغرب المتالكهما نقطة 
وحيدة، فيما بقي الكنديون من دون رصيد من النقاط.

شهدت الربع ساعة األولى من املباراة سيطرة كندية 
واضحة، حيث شــكل العبو كندا ضغطا على املرمى 
البلجيكي عبر حتركات تاجون بوتشانان وريتشي 
الريــا وجوناثان ديڤيد، وخالل هذه الدقائق حتصل 
الكنديون على ركلة جزاء فشل ألفونسو دافيس في 
ترجمتها الى هدف بعدما تصدى احلارس البلجيكي 

تيبو كورتوا لتسديدته بنجاح (١١).

وبدأ «الشــياطني احلمر» في اخلروج من حالة 
عدم التوازن بعــد ذلك، وتركزت كل محاوالته من 
خالل املهاجم ميتشــي باتشــواي، الذي جنح في 
خطف هدف الســبق بعد أن تلقى متريرة طويلة 
مــن املدافع توبي ألديرفيليد، وتعامل باتشــواي 
مع الكرة بذكاء ووضعها في شــباك حارس كندا 
ميالن بورجان (٤٤)، لينتهي الشوط األول بتقدم 

بلجيكا بهدف نظيف.
وابتعد املنتخبان عن تشكيل اخلطورة الالزمة 
في الشوط الثاني، حيث انحصر اللعب في وسط 
امللعــب مع اندفــاع بدني واضح مــن اجلانبني، 
ومالت الكفة أكثر صوب الكنديني في الربع ساعة 
األخير، حيث شــكلوا ضغطا كبيرا على الدفاع 
البلجيكي، وكانت معظم محاوالتهم بعيدة عن 
مرمى احلارس كورتوا باستثناء محاولة رأسية 
من جوناثان داڤيد أبعدها كورتوا بتألق الفت.
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البرازيل.. حلم «النجمة السادسة» يبدأ من صربيا

سويسرا والكاميرون.. غامضة

فالهوفيتش سالح صربيا في مواجهة رفاق «اليوڤي»

إصابة جنم وسط «األسود غير املروضة»

تبدأ البرازيل رحلتها نحو النجمة السادســة واللقب األول منذ ٢٠٠٢
باختبار حقيقي اليوم مبواجهة دوشان فالهوڤيتش ورفاقه في املنتخب 
الصربــي، وذلــك في اجلولــة األولى من منافســات املجموعة الســابعة 

ملونديال قطر.
وبعد املشوار الرائع الذي حققته في تصفيات أميركا اجلنوبية التي 
أنهتها في الصدارة بـ ١٤ فوزا وثالثة تعادالت من دون أي هزمية، تبدو 
البرازيل من أبرز املنتخبات املرشحة للفوز باللقب السيما في تألق معظم 

جنومها على رأسهم نيمار، فينيسيوس جونيور ورودريغو.
ووضع املدرب تيتي فريقه على الســكة الصحيحة ونفض عنه غبار 
الهزميــة التاريخية أمــام أملانيا ١-٧ في نصف نهائي مونديال ٢٠١٤، من 
خالل قيادته الى التتويج بـ«كوبا أميركا» عام ٢٠١٩ ثم بخوض تصفيات 
أميــركا اجلنوبية من دون أي هزمية، إضافــة للوصول الى نهائي كوبا 

أميركا ٢٠٢١ حيث خسر أمام غرميه األرجنتيني ٠-١.
ومنــذ الســقوط أمام ليونيل ميســي ورفاقه في ١٠ يوليــو ٢٠٢١، لم 
يذق رجال تيتــي الهزمية في ١٥ مباراة متتالية، آخرها أربع حتضيرية 
للنهائيــات خرجوا منهــا جميعها بانتصار على منتخبات مشــاركة في 
املونديــال القطري هي كوريا اجلنوبية (٥-١)، اليابان (١-٠)، غانا (٣-

٠) وأخيرا تونس (٥-١).
وفي مقابلة مع صحيفة «ذي غارديان» البريطانية في يونيو املاضي، 
رفع تيتي الســقف بالقول «يجب أن نبلغ النهائي ونصبح األبطال، هذه 
احلقيقة، في روســيا كنت املدرب في ظــروف مختلفة بعد إقالة دونغا، 
ولــدي فرصــة إكمال دورة الســنوات األربع، التوقعــات مرتفعة لكنني 

مركز في العمل».

وإلظهار حجم الثقة البرازيلية في هذا املونديال، كشف مهاجم برشلونة 
اإلســباني رافينيا أن الالعبني حضروا الرقصات االحتفالية، قائال: «في 
احلقيقة، لدينا حتى اآلن رقصات احتفالية، لعشرة أهداف، لدينا رمبا ١٠

رقصات محضرة لكل مباراة، واحدة للهدف األول، أخرى للثاني وواحدة 
للثالث، إذ سجلنا أكثر من ١٠ أهداف، سيكون علينا أن نكون خالقني».

وفي تشــكيلة تضم ترســانة هجومية مكونة من تســعة العبني بني 
أجنحة ورؤوس حربة، أمل مهاجم توتنهام اإلجنليزي ريشارليسون 

أن «تأتي األهداف بشــكل طبيعي» بالنســبة لــه ولزمالئه، مضيفا 
«عندما ترتدي القميــص الرقم ٩ مع املنتخب البرازيلي الوطني، 
كل ما تريد فعله هو تسجيل األهداف»، ورأى أنه «بوجود زمالء 

من هذا النوع، أنا متأكد من أن األهداف ستأتي».
لكن قوة البرازيل ليست محصورة في الهجوم، إذ تتمتع جميع 
اخلطوط باخلبرة بدءا من احلارس أليســون بيكر، وقطبي قلب 

الدفاع تياغو ســيلفا وماركينيوس، مرورا بخط الوســط بوجود 
كاسيميرو. وتختبر هذه الترسانة حجم استعدادها حملاولة قيادة 

«السيليساو» للقب سادس حني تتواجه اليوم على ستاد لوسيل مع 
صربيا في إعادة للدور األول من مونديال ٢٠١٨ حني فاز املنتخب 

األميركي اجلنوبي ٢-٠ سجلهما باولينيو وتياغو سيلفا.
ولن تكون املهمة ســهلة بالتأكيــد للبرازيل أمام منتخب 
منظم يضم مجموعة من النجوم مثل فالهوڤيتش، وزميله 
في يوڤنتوس اإليطالي فيليب كوستيتش، وصانع ألعاب 
أياكس الهولندي دوشــان تاديتش، ومحور وسط التسيو 

اإليطالي سيرغي ميلينكوڤيتش- ساڤيتش.

لفالدميير بيتكوڤيتــش واعتمد كرة هجومية 
أكثر من ســلفه وبــات املنتخــب اكثر صالبة، 
بدليل عدم خســارته أي من مبارياته الـ ٨ في 
تصفيــات كأس العالم على الرغم من إصابات 
عــدة في صفوفه وفي مجموعة ضمت إيطاليا 

بطلة أوروبا األخيرة.
ويتألــق جنــوم املنتخب السويســري في 
أنديتهم، بدءا بالقائد غرانيت تشاكا الذي سجل 
٤ أهداف هذا املوسم مع أرسنال االجنليزي، وال 
يزال كتلة نشاط في وسط امللعب مع تخليه عن 
مشاكســاته التي خلقت له املتاعب مع احلكام 

في السابق.
كمــا تأقلم املهاجم بريل إمبولو في صفوف 
موناكو املنتقل اليه من بوروسيا مونشنغالدباخ 
األملاني، وقلب الدفاع مانويل أكاجني الذي انضم 
الى مان سيتي قادما من بوروسيا دورمتوند.

وبالنســبة للكاميرون التي حلت ثالثة في 
كأس األمم األفريقية التي استضافتها مطلع العام 
احلالي، فتضم في صفوفها بعض النجوم الذين 
يتألقون في صفوف األندية األوروبية أبرزهم 
حارس مرمى إنتر اإليطالي أندريه أونانا، والعب 
وســط نابولي أندريه فرانك زامبو- أنغيسا، 
باإلضافة الى إريك مكســيم تشوبو- موتينغ 
الذي يتألق في صفوف بايرن ميونيخ األملاني 
فــي اآلونــة األخيرة، وزميله فــي خط املقدمة 

فنسان أبوبكر مع النصر السعودي.

ضمن اجلولة األولى من منافســات املجموعة 
السابعة لكأس العالم في قطر.

ولم يتردد رئيس االحتاد السويسري لكرة 
القدم دومينيك بالن في التعبير عن طموحات 
منتخب بالده في العرس الكروي في قطر إثر 
التأهل للمرة اخلامسة تواليا في أكتوبر املاضي 
«نعم، الفريق يرغب في التتويج بطال للعالم».
وتســلم السويســري الدولي ســابقا مراد 
ياكني مهمة اإلشراف على تدريب املنتخب خلفا 

يسعى املنتخب السويسري إلى مواصلة صنع 
املفاجآت، فبعد أن أخرج فرنسا بطلة العالم من 
الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا صيف ٢٠٢١ ثم 
تسببه بغياب إيطاليا عن نهائيات كأس العالم 
بعدما تفوق عليه في التصفيات األوروبية، يأمل 
املنتخب السويســري مبواصلة مفاجآته، لكن 
مهمــة الوصول الى ثمن النهائي للمرة الثالثة 
تواليا لن تكون سهلة، بدءا من االختبار األول 
اليوم على ستاد اجلنوب ضد الكاميرون، وذلك 

تعول صربيا على مهاجم يوڤنتوس اإليطالي الشاب 
دوشــان فالهوفيتش العائد من إصابة، عندما تستهل 
مشــوارها مبواجهة قوية مع البرازيل املرشحة بقوة 
إلحراز اللقب، ويقول عنه مواطنه ومدربه السابق سينيشا 
ميهايلوفيتش الذي أشرف عليه لدى تألقه في صفوف 
فيورنتينا قبل االنتقال إلى صفوف السيدة العجوز في 
سوق االنتقاالت الشتوية مطلع العام احلالي «هو محظوظ 
ألنه ولد حيث ولد، ألنه ميلك النار داخله وهو متعطش»، 
مضيفا: تستطيعون رؤية أنه ميلك كل األسلحة الالزمة 

عندما تشاهدونه يلعب.
يخوض فالهوفيتش (٢٢ عاما) أول مونديال له في 
قطر وهو ميلك الفرصة إلبراز موهبته التهديفية على 

أبرز مسرح كروي ليؤكد انه أحد جنوم املستقبل.
أنفــق يوڤنتوس ٧٠ مليون يــورو للحصول على 
خدماته، وهو رقم قياسي لصفقة خالل سوق االنتقاالت 

في إيطاليا.
حصل على تكوينــه الكروي في صفوف بارتيزان 
بلغراد، قبل االنتقال الى فيورنتينا بعمر الثامنة عشرة. 
اســتفاد كثيرا من النصائح التي أســداها إليه املهاجم 
الفرنسي املخضرم فرانك ريبيري الذي يعتبره مبنزلة 

«األخ الكبير».
تطور مستوى هذا الالعب الفارع الطول (١٩٠ سم) من 
موسم الى آخر وهو يتمتع بالسرعة واألعصاب الباردة 
أمام املرمى وبتسديد الكرات الرأسية، ليذكر بعض الشيء 

السويدي زالتان  النجم  بقدوته 
ابراهيموڤيتش.

وقع يوڤنتوس عقدا طويل األمد 
معه حتى عام ٢٠٢٦، لثقته بقدرة املهاجم 

على ملء الفراغ الذي تركه رحيل كريستيانو رونالدو 
(يرتــدي الرقم ٧ مثله) الذي رحــل عن الفريق صيف 
عام ٢٠٢١ واألرجنتيني باولو ديباال الذي تركه الصيف 

املاضي متجها الى روما.
وللمفارقة، سيواجه فالهوفيتش على األرجح ٣ مدافعني 
برازيليني يلعبون معه فــي يوڤنتوس وهم الظهيران 
دانيلو وأليكس ساندرو، باإلضافة إلى غليسون برمير، 
وال شك أن هؤالء يعرفون نقاط القوة والضعف لديه.

كشفت وسائل إعالم كاميرونية، عن أن املنتخب 
الكاميروني سيخسر جهود العب نادي سوانزي 
جول أوليفييه نتشام أمام سويسرا اليوم بداعي 
اإلصابــة، بعد أن غاب عــن احلصص التدريبية 

الثالث األخيرة.
وأثنت وسائل اإلعالم الكاميرونية على املستويات 
التي أظهرها نتشام في املواجهات التي لعبها، خاصة 
ودية بنما التي جرت باإلمارات وانتهت بالتعادل 

١-١، وكانت تتوقع أن يقدم دعما قويا لـ «األسود 
غير املروضــة» في املواجهات املونديالية قبل أن 

تخلط إصابته احلسابات الفنية لسونغ.
وعرف مقر حتضيرات املنتخب في قطر زيارة 
وزير الشــباب والرياضة الكاميروني نارسيس 
كومبي بغرض حتفيزهم على تقدمي مستويات كبيرة 
في مواجهة سويسرا، والسير قدما نحو حتقيق 
هدف العبور إلى الدور الثاني رغم صعوبة املهمة.
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صراع قاري بني «السيليستي»  و«محاربو التايجوك»  

غانا عقبة في طريق البرتغال و«الدون»

بينتو: «القناع» 
لن يزعج سون

رغم أن مشواره في دور املجموعات لن يكون سهال 
في وجود منتخبات البرتغال وغانا واألوروغواي.

ويبدو أن دفاع املنتخب الكوري اجلنوبي في 
أفضل حاالته بعد املستويات املتميزة التي قدمها 
في التصفيات املؤهلة للمونديال، ويسعى اليوم 
الى إيقاف خطورة ثنائي األوروغواي العائدين 
بقوة لويس سواريز وإدينسون كافاني، فضال 
عن املهاجم داروين نونيز الذي سيسجل ظهوره 

ألول مرة في نهائيات كأس العالم.
ويأمل املنتخب الكوري اجلنوبي بقيادة قلب 
دفاعــه املتألق كيم مــني جاي من وضع بصمته 

وإدينسون كافاني في نهائيات كأس العالم للمرة 
الرابعة ابتداء من اليوم.

على اجلهة األخرى، تأمــل كوريا اجلنوبية 
التي تشــارك فــي نهائيــات كأس العالم للمرة 
العاشــرة على التوالي والـــ ١١ في تاريخها، في 
الوصــول إلــى أدوار متقدمة فــي املونديال كما 
فعلت في نســخة ٢٠٠٢ التي اســتضافتها على 

أرضها مشاركة مع اليابان.
ويأمل املنتخب الكوري اجلنوبي الذي يقوده 
املدرب البرتغالي باولو بينتو في إحداث مفاجآت 
في املونديال والذهاب بعيدا في األدوار اإلقصائية، 

يلتقي منتخب األوروغواي األول لكرة القدم 
نظيره الكوري اجلنوبي اليوم على ستاد املدينة 
التعليميــة، ضمن مباريــات اجلولة األولى في 
املجموعة الثامنة من نهائيات بطولة كأس العالم 

في قطر.
ويأمل املنتخبان فــي التأهل لدور الـ ١٦ في 
البطولة العاملية عبر املجموعة التي تضم أيضا 
منتخبي البرتغال وغانا، وتعرف منتخبات هذه 
املجموعــة بعضهــا بعضا، حيــث تواجهت في 
مباريات األدوار االقصائية في النســخ األخيرة 

من بطوالت كأس العالم.
ويتلخص تاريخ األوروغواي في كأس العالم 
فــي اللقبــني اللذين حصلت عليهمــا، األول في 
النسخة االفتتاحية عام ١٩٣٠ على أرضها، والثاني 
في البرازيل بعد ذلك بعشرين عاما، لكن املنتخب 
أضاف فصال جديدا إلى تلك القصة التاريخية من 
خالل أدائه الرائع في النسخ األخيرة للبطولة، 
ويتطلع إلى مواصلة هذا األداء في مونديال قطر 

ابتداء من لقاء اليوم.
وقد التقى املنتخبان مرة واحدة من قبل في 
كأس العالم ضمن مباريات املجموعة اخلامسة 
في إيطاليا ١٩٩٠، فازت حينها األوروغواي ١-٠

سجله دانييل فونسيكا.
ويتوقــع أن يشــارك بعــض أفضــل العبي 
األوروغواي واألكثر خبرة وفي مقدمتهم فرناندو 
موســليرا، ودييجو جودين، ولويس ســواريز 

تلتقي البرتغال مســاء اليوم منتخب غانا ضمن مواجهات املجموعة 
الثامنة بكأس العالم املقامة في قطر، وذلك على ســتاد ٩٧٤ الذي يتســع 

لـ ٤٠ ألف متفرج.
وقــد تواجه منتخبا البرتغال وغانا مرة واحدة في كأس العالم ٢٠١٤

بالبرازيل، سجل جون بوي بطريق اخلطأ في مرماه، وأحرز كريستيانو 
رونالدو هدفا، لتفوز البرتغال ٢-١ في دور املجموعات.

وجاءت أفضــل نتيجة للبرتغال في كأس العالم عندما احتلت املركز 
الثالــث في ١٩٦٦، وقد تأهلت البرتغال إلــى النهائيات في آخر ٥ مرات 

وبلغت األدوار اإلقصائية ٣ مرات في ٢٠٠٦ و٢٠١٠ و٢٠١٨.
فيما تظهر غانا في كأس العالم للمرة الرابعة، بعدما تأهلت 
٣ مــرات متتالية بني ٢٠٠٦ و٢٠١٤، لكنها غابت عن نســخة 
روسيا قبل ٤ ســنوات، وبلغت األدوار اإلقصائية مرتني 
وكانــت أفضل نتيجــة لها في ٢٠١٠ عندمــا ظهرت في 

دور الثمانية.
إلــى ذلك، وبعــد أن كان مركز الثقل أينما حل، 
بات رونالدو يشــكل عبئا حتــى على املنتخب 
البرتغالي بعد الهجوم الذي شنه على فريقه 
مان يونايتد اإلجنليزي ومدربه الهولندي 
إريك تن هاغ، ما يجعل البرتغال مثقلة بهمه 
في مستهل مشوارها في مونديال قطر.

بالنســبة لالعب بحجم رونالدو 
املعروف بـ «الدون» الذي كان صورة 
املنتخــب لقرابة عقديــن من الزمن 

مببارياته الـ ١٩١ وأهدافه الـ ١١٧ (رقم قياســي دولي)، أن تخوض بطولة 
بحجــم كأس العالــم وكثيرون يتحدثون عن ضرورة أال يشــركه املدرب 
فرناندو سانتوس أساسيا كي ال يؤثر على أداء املنتخب، فهذا مؤشر كبير 
جدا على حجم املشكلة التي أوقع نفسه بها أفضل العب في العالم ٥ مرات.

ووصل األمر بصحيفة «آ بوال» البرتغالية الى اخلروج بعنوان «القليل 
مــن رونالدو، املزيد من البرتغال»، رغبة منها في أن يكون التركيز على 
املنتخب الوطني الباحث عن محاولة االنضمام الى العمالقة والفوز بلقبه 
العاملي األول، ليضيفه الى تتويجه القاري األول والوحيد عام ٢٠١٦ في كأس 
أوروبا. وحاول العبو البرتغال التخفيف من وطأة مشكلة رونالدو، بينهم 
جنم مان سيتي اإلجنليزي برناردو سيلفا الذي قال إن األجواء «ممتازة».

وتألــق منتخب البرتغال في فــوزه الودي التحضيــري األخير على 
نيجيريا ٤-١ بغياب رونالدو.

ويخوض رونالدو مشــاركته اخلامسة في كأس العالم التي يفتتحها 
أبطال أوروبا ٢٠١٦، وبدا ابن الـ ٣٧ عاما ظاهريا غير متأثر باجلدل الذي 
تســبب به، مطمئنا «اجلو العام ممتاز»، وفي مجموعة مفتوحة يصعب 
التكهن بنتائجها، سيحاول رونالدو أن يصبح أول العب يحرز هدفا على 
األقل في ٥ نسخ مختلفة لكأس العالم (من ٢٠٠٦ إلى ٢٠٢٢)، ليتفوق على 
أسماء عظيمة أمثال االســطورة البرازيلية بيليه واألملانيني ميروسالف 

كلوزه وأوفه زيلر.
ولكن مثل جنمه، يبدو املنتخب البرتغالي في تراجع، لكن سانتوس 
ال يفتقر الى املواهب، إذ تضم كتيبته وجوها بارزة أمثال جواو فيليكس، 
رافايــل لياو، برونو فرنانديش، جواو كانســيلو، روبن دياش، برناردو 

سيلفا وغيرهم.

أكد فرناندو سانتوس، املدير الفني للمنتخب البرتغالي، 
أن قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو سيشارك في 
مبــاراة اليوم أمام منتخب غانا في إطار مباريات اجلولة األولى 

للمجموعة الثامنة للمونديال.
وقال سانتوس، في املؤمتر الصحافي اخلاص باملباراة، إن رونالدو 
في حالة فنية جيدة، وسيقود املنتخب في لقاء اليوم، موضحا أن ما 
حدث بشأن أزمته مع ناديه مان يونايتد أمر لم يتم التطرق له داخل 

معسكر املنتخب.
وأضاف سانتوس «مواجهة غانا متثل أهمية كبيرة لنا في بداية 
مشــوار املنتخب بكأس العالم.. ثقتنا كبيرة في الالعبني، وسنظهر 
قوتنا املعتادة، ونقدم أفضل مستوياتنا من أجل حتقيق بداية جيدة».
وأضاف «لدينا هدف، نحن نستعد لتوفير الفرح واملرح للشعب 

البرتغالي، إلسعادهم»، مبينا «الفوز في مثل هذه البطولة صعب للغاية 
ألي فريق، ألي بلد، ما عليك سوى إلقاء نظرة على املباريات القليلة 
األولى لترى ذلك بوضوح، كنت أشاهد مباراة كرواتيا واملغرب، ميكنك 

أن ترى منافسة متكافئة للغاية».
وأردف «هذا ألن معظم الالعبني في نفس الدوريات، ضد غانا، على 
سبيل املثال، اثنان أو ثالثة من العبيهم هم خصوم برونو فرنانديز 
في الدوري نفسه، يلعبون لفرق كبيرة وهم معتادون على القضايا 
التكتيكية في اللعب، في املاضي كنت ستالحظ فرقا، لكنك ال ترى في 
الوقت احلاضر، خاصة وأن جميع املدربني على مستوى عال للغاية».

وأكد «نحن مستعدون ملواجهة خصوم سيسببون لنا الكثير من 
املشــاكل، غانا فريق منظم بشكل جيد للغاية، أظهرت مباراتهم ضد 

سويسرا ذلك، تتمتع املنتخبات األفريقية بالكثير من املواهب.

أفاد املــدرب البرتغالي ملنتخب كوريا اجلنوبية 
باولو بينتو أمس بأن جنم توتنهام هيونغ- مني سون 
قادر على املشاركة ضد األوروغواي، وخضع سون 
لعملية جراحية في وقت سابق من الشهر اجلاري 
بعد تعرضه لكسور في محيط عينه اليسرى خالل 

مباراة لفريقه توتنهام في دوري أبطال أوروبا.
ويتدرب ابن الثالثني عاما مع املنتخب بقناع على 
وجهه منذ وصوله إلى قطر، وسط ترقب من اجلمهور 
الكوري اجلنوبي الذي كان يخشى غيابه عن املباراة 

األولى. وعشية اللقاء، قال بينتو: «بإمكان 
سون أن يلعب، لن تزعجه مسألة ارتداء 
قناع»، مشــيرا الى أن «سون تأقلم مع 
ذلك، مضيفا يجب االلتزام باخلطة التي 

وضعناها منذ وصولنا الى هنا، كما أن 
طريقتنا في إدراجه ضمن املجموعة تظهر 

أنه بات طبيعيا تأقلمه مع القناع، وســنرى 
كيف ســيكون الوضع، نأمل أن يشعر بأكبر 

قدر ممكن من الراحة».

في املونديال بالتحكم والسيطرة على منطقتي 
االرتكاز والوســط الهجومي وإحكام السيطرة 
علــى منتخب األوروغواي واســتغالل الثغرات 

في ملعبه.
وتزخر تشكيلة املدرب باولو بينتو بالعديد من 
النجوم وفي مقدمتهم املهاجم سون هيونغ-مني، 
وصانع األلعاب لــي كانغ-اين، ولي كانغ-اين 
احملترف في إسبانيا، إلى جانب كيم مني-جاي 

العب نابولي اإليطالي والعبي الوسط لي جاي-
سونغ وجيونغ وو-يونغ احملترفني في أملانيا، 
وهوانغ هي-تشان العب ولڤرهامبتون واندررز.

سانتوس: رونالدو في حالة فنية جيدة وسيقود املنتخبسانتوس: رونالدو في حالة فنية جيدة وسيقود املنتخب
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قال العب املنتخب الفرنسي لكرة القدم أنطوان غريزمان إن 
غياب مدافع املنتخب لوكاس هيرنانديز عن اســتكمال مونديال 
قطــر ٢٠٢٢ جراء اإلصابة التي حلقت به خــالل لقاء الديوك أمام 

أستراليا يعد ضربة قاسية وخسارة صعبة.
ونقل موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، أمس، عن غريزمان قوله: 
«نعلم أنه العب مهم للغاية داخل امللعب وخارجه، إنه دائم االبتسام 

وسنلعب املباريات القادمة من أجله».
يذكــر أن لوكاس هيرنانديز مدافع بايــرن ميونيخ أصيب بتمزق 
في الرباط الصليبي األمامي للركبة اليمنى خالل املباراة أمام أستراليا 

أمس، وخرج في الدقيقة ١٣.
وكان منتخب فرنســا قد حقق فوزا كبيرا على أستراليا بنتيجة ٤-١

في إطار اجلولة األولى للمجموعة الرابعة مبونديال قطر ٢٠٢٢.
وخســر منتخب «الديوك» العديد من الالعبني قبيل انطالق منافســات 
كأس العالــم مثل بــول بوغبا وجنولــو كانتي وكرمي بنزميــا وكيمبيمبي 

وكريستوفر نكونكو واحلارس ماينان.
ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب املجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 
٢٠٢٢، برصيد ٣ نقاط، ثم يأتي املنتخب التونسي في الترتيب الثاني برصيد 

نقطة بالتساوي مع الدمنارك وأخيرا أستراليا من دون رصيد من النقاط.
ومن املقرر أن جترى السبت منافسات اجلولة الثانية، حيث يواجه املنتخب 

الفرنسي نظيره الدمناركي ويالقي املنتخب التونسي نظيره األسترالي.

غريزمان: خسارة هيرنانديز غريزمان: خسارة هيرنانديز 

ضربة موجعةضربة موجعة

الدوحة - فريد عبدالباقي

يحاول املدرب اإلسباني ملنتخب قطر 
األول لكرة القدم فيليكس سانشيز رفع 
احلالة املعنويــة لالعبني قبل املواجهة 
املرتقبة أمام منتخب السنغال في انطالق 
منافســات اجلولة الثانية من مباريات 
املجموعــة األولى لبطولــة كأس العالم 
قطر ٢٠٢٢ والتي ســتقام اجلمعة على 

ستاد الثمامة.
ويختتم املنتخب القطري حتضيراته 
اليوم على مالعب أكادميية أسباير، وقد 
حــرص اجلهــاز الفني خالل الســاعات 
القليلــة املاضيــة على حتفيــز العبيه 
مســتندا الى اإلجنــاز التاريخــي الذي 
حققه املنتخب الســعودي وفوزه على 
املنتخــب األرجنتينــي ٢-١ فــي كبرى 

مفاجآت مونديال قطر حتى اآلن.
ويعقــد املــدرب جلســات فردية مع 
العبيــه من أجل إزالة آثار الهزمية أمام 
منتخب اإلكوادور في افتتاحية املونديال 
٠-٢، حيث طالب العبي العنابي بضرورة 
مصاحلة اجلماهير وبذل أقصى مجهود 
خالل لقاء الغد أمام املنتخب السنغالي 
والتي تعتبر مفتــاح البلوغ إلى الدور 
الـ١٦، في حال حتقيق الفوز على السنغال 

وهولندا.
وكان املنتخب األفريقي خســر لقاء 
اجلولة األولى أمام منتخب هولندا ٠-٢.
شــرح اجلهاز الفني خالل تدريبات 
املنتخب القطري األخطاء التي ظهرت في 

لقاء اإلكوادور، وركزت تدريبات املنتخب 
القطري على اجلوانب البدنية والفنية 
وبناء اجلمل التكتيكية والتمارين الفنية، 
حيث ركز املدرب اإلســباني على كيفية 
بناء الهجمات من اخللف، وطالب سانشيز 
العبيه بالسرعة في األداء والتركيز أثناء 

اللعب.

ومن املنتظر أن يجري سانشيز بعض 
التغييرات على التشكيلة التي ستشارك 
في مباراة الســنغال، والتفكير بحلول 
جديدة متكن بطل آســيا من اســتعادة 
حضوره القوي ورسم صورة إيجابية 
أمام جماهيره التي متني النفس بظهوره 

بشكل جيد باعتباره صاحب األرض.

متحف «فيفا».. مقتنيات وذكريات و«أهداف في مرمى الزمن»
الدوحة - فريد عبدالباقي 

وجد مشجعو كرة القدم فرصة ذهبية لزيارة متحف «فيفا» في 
منطقة فيفا للمشجعني في حديقة البدع والذي يحمل اسم «أهداف 
في مرمى الزمن». ويسرد متحف «فيفا» العديد من احلكايات ألبرز 
جنوم الكرة العامليني، ويقدم لزواره مقتنيات أصلية وقصصا مميزة 
من جميع نسخ كأس العالم بدءا من أول بطولة عالم عام ١٩٣٠، كما 
يحتوي املتحف على النسخة األصلية من كأس العالم، وأيضا على 

ركن خاص يحمل اسم «هدف القرن» في مونديال قطر.
ويشــتمل املتحف على العديد من مقتنيــات النجوم، ومنها 
صافــرة احلكم أبراهام كلني في مونديال ١٩٧٨، حيث يعتبر كلني 
أحد أفضل حكام عصــره وأدار ٣ مباريات في بطولة األرجنتني 
بعد أن غاب عن نســخة ١٩٧٤ نتيجة قتــل ١١ من مواطنيه خالل 
دورة األلعاب األوملبية في ميونيخ عام ١٩٧٢، باإلضافة إلى بطاقة 
صفراء من مباراة األرجنتني وإيطاليا التي خســرتها األرجنتني 
بهــدف دون رد لتكون املرة الثالثة التي تشــهد تعثر البطل بعد 

عامي ١٩٥٤ و١٩٧٤ قبل أن يحصل على اللقب، وحدث ذلك مجددا 
مع إسبانيا في الطريق إلى منصة التتويج عام ٢٠١٠، باإلضافة إلى 
كرة «تانغو دورالست» الكرة الرسمية للمباريات التي أطلقت على 
اســم الرقصة األرجنتينية الشهيرة وأصبحت ثالث كرة رسمية 

. Adidas تصنعها شركة
ويشهد املتحف تواجد قفازات ارتداها احلارس األملاني أوليفر 
كان في نهائيات كأس العالم، باإلضافة إلى قفازات ارتداها احلارس 
املصري األسطوري عصام احلضري في املباراة التي جمعت منتخب 
بالده أمام الســعودية ومتكن احلضري من صد ركلة جزاء ولكن 
الســعودية فازت ٢-١، وسجل احلضري رقما قياسيا جديدا كأكبر 
العب سنا يخوض غمار منافسات كأس العالم في عمر ٤٥ عاما و١٦١
يوما. ومن ضمن املقتنيات املميز قميص ارتداه البرازيلي رونالدو 
في كأس العالم ٢٠٠٢، وقميص ارتداه األرجنتيني دييغو مارادونا 
في مباراة ودية جمعت التانغو مع الديوك الفرنســية سبقت كأس 
العالم لعب خاللها مارادونا أمام ميشيل بالتيني، توج بعدها مارادونا 
باللقب بينما خرجت فرنسا من نصف النهائي على يد أملانيا الغربية.

سانشيز يطالب «العنابي» باالستفادة من السعودية 

الصحف القطرية تشيد بـ «األنباء»
اهتمت الصحف القطرية، بالتغطية اإلعالمية لـ «األنباء»، 
وأشارت الصحف إلى أن األصداء اإلعالمية الواسعة التي 
أخذت تتردد في جميع أنحــاء الكرة األرضية عن حفل 
افتتاح بطولة كأس العالــم قطر ٢٠٢٢، تؤكد جناح دولة 
قطر في إيصال رسالتها إلى العالم، على أنها جسر لتالقي 
احلضارات الشــرقية والغربية وأنها نقطة انطالق نحو 

عالم يسوده الوئام والسالم والوحدة.
وأجمعت الصحف على أن دولة قطر منذ انطالق صافرة 
البداية أبهرت العالم وأوفت بوعدها بتقدمي أفضل نسخة 
في تاريخ كأس العالم، وقدمت منوذجا مشرفا في تنظيم 
البطوالت الدولية وأكدت قدرة العالم اإلسالمي على تنظيم 
مثل هذه الفعاليات الكبرى في ليلة خالدة من تاريخ قطر 

واألمة العربية اإلسالمية.
وحتت عنوان «دوحة.. اجلميع».. ذكرت «األنباء»، في 
صدر صفحتها األولى، أن صاحب السمو أمير دولة قطر 
الشيخ متيم بن حمد دشــن مونديال قطر ٢٠٢٢ قائال: 

«استثمرنا في اخلير لإلنسانية جمعاء».

«أسود التيرانغا» 
تفتقد خدمات كوياتيه

أعلن االحتاد الســنغالي لكرة القدم أن العب خط 
وسط املنتخب شيخو كوياتيه يعاني فقط من «التهاب 
غير ظاهر» في الفخذ اليمنى وسيكون «غير متاح على 
األرجح» ملواجهة قطر اجلمعة، ضمن اجلولة الثانية من 

منافسات املجموعة األولى لكأس العالم ٢٠٢٢.
وأصيب العب نوتنغهام فورست اإلجنليزي خالل 
الهزمية أمام منتخب الطواحني ٠-٢، وخرج على حمالة 
خالل املباراة، ما أثار خشية من انسحاب نهائي لالعب، 
ليزيد من معاناة «أسود التيرانغا» التي خسرت خدمات 

أفضل العبيها ساديو ماني.
وميكن لباب غي، العب وســط مرسيليا الفرنسي 
الذي حل بدال من كوياتيه خالل املباراة، أن يعوض مرة 

أخرى عن غيابه أمام قطر املضيفة.
ولفت االحتاد السنغالي إلى أن العبا آخر أصيب خالل 
املباراة ضد هولنــدا، وهو عبدو ديالو العب اليبزيغ 
األملاني، لكنه يعاني فقط من تقلصات وسيســتأنف 

التدريبات.
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سفيرنا في اململكة: األداء املشرف لـ «األخضر»
ثمار التخطيط والرؤية اجليدة للقيادة السعودية

إبراهيم مطر

أبدى سفيرنا لدى اململكة العربية 
الســعودية الشــقيقة الشيخ علي 
اخلالــد ســعادته باالجنــاز الــذي 
حققه املنتخب السعودي بعد فوزه 
التاريخــي والكبير علــى املنتخب 
األرجنتيني، أحد املرشحني الكبار 
للفوز بلقــب بطولــة كأس العالم 
املقامة حاليا في دولة قطر الشقيقة.

وأضــاف اخلالــد فــي تصريح 
لـ«األنباء» ان هذا االنتصار الكبير ال 
يحسب للمنتخب السعودي الشقيق 
فقط ولكن للعرب جميعا، مؤكدا أن 
األخضر ظهر بشكل جيد وبأداء راق 
ومشرف، واستطاع أن يباري جنوما 
كبارا يشار لهم بالبنان مثل الالعب 
ميســي، بل انه تفــوق عليهم بعد 
الــروح القتالية الكبيرة واحلماس 
الذي ظهروا به طوال املباراة. وقال 
اخلالد اننا نبارك للقيادة السعودية 
والشــعب الســعودي هــذا الفوز، 
ونشكر اهللا على ما حتقق على يد 

املنتخب السعودي، مؤكدا أنها فرحة 
كبيرة جلميع الوطن العربي وهو 
ثمار التخطيط والرؤية اجليدة من 

القيادة السعودية للرياضة.
ومتنــى أن يســتمر «األخضر» 
على هــذا املنوال وهذا األداء اجليد 
ويحقق التأهل إلــى الدور الثاني. 
وكذلك املنتخبات العربية األخرى 
املشــاركة التأهل لــألدوار املتقدمة 
وأن تظهر بشكل جيد يشرف الكرة 

العربية. 
كما أشاد اخلالد بالتنظيم الرائع 
للبطولــة وهذا الوجــه احلضاري 
املشرف الذي أظهرته الشقيقة قطر 
بشــهادة الكثيرين، وهــو فخر لنا 
جميعا كعرب وليس لقطر وحدها، 
ورد على جميع املشككني في قدرة 
املواطن العربي على تنظيم األحداث 

واملناسبات العاملية.
ولفت الى ان هذه النســخة من 
كأس العالــم ســتكون بعــون اهللا 
األفضــل علــى اإلطــالق منــذ بدء 

تنظيمها.

ً علي اخلالد أكد أن ما قدمته قطر من تنظيم رائع فخر للعرب جميعا

السفير الشيخ علي اخلالد وسفير البحرين الشيخ علي آل خليفة والسفير البريطانى نيل كرومبتون

خضع الظهير األيســر السعودي ياســر الشهراني جلراحة ناجحة 
فــي الرياض بعد تعرضه إلصابة قوية خــالل الفوز التاريخي لبالده 
علــى األرجنتــني ٢-١ أول من امس، حســبما أعلــن منتخب «الصقور 
اخلضر» أمــس. وكتب املنتخب في صفحته الرســمية على تويتر أن 
الشــهراني أجرى «عملية جراحية ناجحة في غدة البنكرياس مبدينة 
امللــك عبدالعزيز الطبية باحلــرس الوطني مبتابعة من اجلهاز الطبي 
للمنتخب الســعودي». وكان الشــهراني غادر صباح امس مدينة حمد 
الطبية بالدوحة، بعد نقله باإلخالء الطبي الى مستشفى احلرس الوطني 
بالرياض، بعد خضوعه لفحوص إثر «تعرضه لصدام قوي في منطقة 
الرأس والصدر والبطن». وتعرض الشهراني الصطدام قوي مع زميله 
حارس املرمى محمد العويس في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع 

من الشوط الثاني أمام االرجنتني على ستاد «لوسيل» الذي 
غص بأكثر من ٨٨ ألف متفرج.

وطمأن الشــهراني مشــجعي املنتخب مبقطــع ڤيديو من 
املستشــفى «أحببت أن أطمئنكم بأن أمــوري جيدة.. دعواتكم 

لي.. وجمهور املنتخب السعودي يستحق الفوز».
وقــدم العب الهــالل البالغ ٣٠ عامــا أداء بطوليا مع رفاقه، إذ 

قلبــوا في الشــوط الثاني تأخرهم بالهدف املبكــر للنجم ليونيل 
ميسي من ركلة جزاء، إلى انتصار تاريخي.

من جهة أخرى، كشــفت الفحوص الطبيــة التي أجريت لالعب 
الوسط سلمان الفرج «عن وجود إصابة في عظمة الساق»، حسبما 

أضاف االحتاد السعودي.

الشهراني بعد جراحة ناجحة: حالتي جيدة

وجماهير «األخضر» تستحق الفوز

ال يزال إينر ڤالنسيا قائد اإلكوادور وهدافها 
يعاني مــن التواء طفيف في الكاحل قبل مواجهة 
هولندا في املجموعة األولى في كأس العالم لكرة 
القــدم، حيث ميكن للمنتخب القــادم من أميركا 
اجلنوبية أن يتأهل إلى الدور الثاني للمرة الثانية 
فقط في تاريخه. وخرج ڤالنسيا مصابا بعد تسجيله 
هدفني في فوز اإلكوادور االفتتاحي على قطر، ما 
أثار عالمة اســتفهام بشأن جاهزيته أمام هولندا 
(اجلمعة)، وقال طبيب الفريق كاميلو تشــيكيتو 
للصحافيني: «خضع أمس لبعض الفحوص باألشعة 
والتــي لم تظهر أي خطــورة، كان التواء خفيفا، 
وسنعرف كيف سيتطور األمر في األيام القليلة 

املقبلة في صالة األلعاب الرياضية وفي امللعب».
وقال املدرب جوستافو ألفارو: بالفعل إنه يتوقع 
أن يلعب املهاجم املخضرم، لكن املشــجعني أبدوا 
قلقهم، وأظهر موقع املنتخب الوطني صورة ڤالنسيا 

مع تعليق «ابق هادئا». وقال حارس املرمى هرنان 
جالينديز إن اإلكوادور ســعيدة ألنها باتت متلك 
مصيرها بعد فوزها املريح ٢-٠ على قطر صاحبة 
الضيافة. وأضاف للصحافيني «لدينا فرصة كبيرة 
لعدم االعتماد على نتائج اآلخرين، بعد أن تغلبنا 

على قطر نعتمد فقط على أنفسنا».
ووجه احلارس جالينديز كلمات تشجيع لزمالئه 
في الفريق، حيث أشاد بشكل خاص بالعب الوسط 
موزيس كايسيدو، الذي أكمل لتوه ٢١ عاما، وينظر 
إليــه على أنه موهبة صاعدة بــارزة في الدوري 

اإلجنليزي املمتاز وعلى املستوى الدولي.
وقال عن صانع لعب اإلكوادور «عندما تشاهده 
وهو يلعب، يبدو كأنه شارك في أربع نهائيات لكأس 
العالم ويبلغ من العمر ٣٥ عاما. يلعب بهدوء وثقة».
«ليس من السهل أن يفعل ما يفعله. يبدو أنه 

مرتاح للمسؤولية امللقاة عليه».

«كاحل» ڤالنسيا يثير القلق في اإلكوادور.. والطبيب: لننتظر

بيلينغهام لعشاق إجنلترا: 
ال تذهبوا للعمل!

حث العب املنتخب اإلجنليزي جود بيلينغهام، جمهور 
بــالده بطريقة مازحة، على جتنب العمل من أجل متابعة 
الفريق وهو يلعب مبارياته املقبلة في كأس العالم ٢٠٢٢.

وسجل بيلينغهام (١٩ عاما)، هدفا في املرمى اإليراني، 
خالل مباراة املنتخب اإلجنليزي األولى بالبطولة (٦-٢) 

مساء اإلثنني.
وغادر املاليني في إجنلترا عملهم مبكرا، وانطبق األمر 
علــى طالب املدارس، من أجل مشــاهدة املباراة، والتي 
انطلقت في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت اململكة املتحدة.
ومت عرض مقطع ڤيديو للمشــجعني على بيلينغهام، 

وهم يحتفلون في إحدى ساحات لندن خالل اللقاء.
وقال جنم بوروسيا دورمتوند في تصريحات نقلتها 
صحيفة «ذا صن» مازحا: «كان من املمكن أن تكون الساعة 
الواحدة هناك، تبا لذلك، ال تذهبوا إلى العمل عندما نلعب»، 
مضيفــا: هذا ما حتب رؤيته حقا، هذا هو الســبب في 
خوضنا للمباريات، خاصة عندما نكون بعيدين عن الوطن.

ويعتبر بيلينغهام، أول العب ولد بعد عام ٢٠٠٠ يسجل 
هدفا في كأس العالم، وحتــدث عن كيف لم يتمكن من 

النوم بعد ذلك.
وقال: «أنا أنزل من القمة اآلن وأركز على املباراة التالية، 
من الصعب أن أنام لكي أكون عادال، لقد كنت مستيقظا 
طــوال الليل، علينا أن ندعم الفوز بأداء جيد وفوز جيد 

على الواليات املتحدة».

كلينسمان: مونديال املفاجآت
واألفضلية للنهج الهجومي

توقــع النجم الســابق لكرة القــدم األملانية يورغن 
كلينسمان، كأس عالم مليئة باملفاجآت في نسخة مونديال 
قطر ٢٠٢٢، مشيرا إلى أن منتخبات غير مرشحة قد تذهب 
بعيدا في البطولة، وقال: «أعتقد أن النســخة احلالية قد 
تشــهد مفاجآت كثيرة من قبل منتخبات غير مرشحة، 
رمبــا يكون منتخباً أفريقياً أو آســيوياً، إذا كان يتمتع 
بالشجاعة فرمبا يستطيع الذهاب بعيدا في هذه البطولة»، 
مضيفا: ليســت كأس العالم احلالية نسخة للتقوقع في 
الدفاع، بل هي تشجع على أن تكون شجاعا والتقدم إلى 
األمام، وال أعتقد أنك تستطيع الذهاب بعيدا إذا اعتمدت 

أسلوبا دفاعيا بحتا.
وذكــر النجم األملاني كلينســمان: أعتقد أن البطولة 
ســتكون من نوعية عالية جدا، معلــال «ألن الالعبني لم 
يكونوا في حاجة إلى فترة استعدادات طويلة كما كانت 

احلال في النسخات السابقة».
وكان كلينسمان من ركائز منتخب أملانيا الغربية الذي 
توج بطال للعالم عام ١٩٩٠ في إيطاليا، قبل أن يشرف على 
منتخب بالده في املونديال الذي استضافته بالده عام ٢٠٠٦

وحل فيه فريقه في املركز الثالث. كما أشرف على تدريب 
منتخب الواليات املتحدة في نسخة البرازيل عام ٢٠١٤.

وسيكون كلينســمان في النسخة احلالية أحد أفراد 
اللجنة الفنية التي تقوم بتحليل املباريات في البطولة.

ويترأس اللجنة مدرب أرسنال السابق الفرنسي أرسني 
فينغر، وتتكون أيضا من ألبرتو زاكيروني (إيطاليا)، ودو-
ري تشا (كوريا اجلنوبية)، وصنداي أوليسيه (نيجيريا)، 
وفريد موندراغون (كولومبيا) وباســكال تسوبيربولر 
(سويسرا)، وسيدعمهم في مهماتهم رئيس برنامج األداء 
العالي في االحتاد الدولي أولف شــوت، ورئيس برنامج 
األداء والتحليل في كرة القدم في فيفا كريس لوكستون، 
وكذلك فريق من محللي كرة القدم ومهندســي وعلماء 

البيانات ومحللي األداء.
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اإلعالمي اللبناني حسني ياسني

 يدعم منتخب املغرب

حارس مرمى منتخب مصر واألهلي سابقا 

أحمد شوبير يتمنى التوفيق ملنتخب املغرب

مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي

 سعيد بالفوز على أستراليا

الغائب عن تشكيلة منتخب فرنسا 

برينسلي كيمبيمبي يدعم زمالءه

علي بن عبداهللا آل محمود أكد أن بالده أوفت بتعهداتها وقدمت مالعب مكيفة باستخدام تقنية تبريد مبتكرة

السفير القطري لـ «األنباء»: احلملة املغرضة على الدوحة تعكس 
ازدواجية املعايير وعدم الرغبة في جناح دولة عربية وإسالمية

تنظيم قطر لكأس العالم حدث فريد كونها أول 
دولة عربية وخليجية تفوز بهذا الشرف.. كيف 

رأيت استعدادات قطر لهذا احلدث الكروي الكبير؟
٭ منذ أن فازت قطر بشرف تنظيم بطولة كأس 
العالــم لكرة القدم ألول مرة في منطقة الشــرق 
األوسط، ظلت وعلى مدى ١٢ عاما، تواصل العمل 
ليل-نهــار بإرادة قوية وعزميــة صادقة، حيث 
بذلــت الكثيــر من اجلهــد لتكون على قــدر هذا 
التحدي الكبير الذي قطعته على نفسها إلجناح 
هذه البطولة وإخراجها في أبهى صورها، إدراكا 
منها بأهمية اســتضافة مثــل هذا احلدث العاملي 

الكبير، حيث عملت الدولة على استكمال كل 
االستعدادات والتجهيزات 

اخلاصة بتنظيم 
البطولة  هذه 

قبــل وقــت 
كـــــاف من 

حفل االفتتاح؟
٭ حفل االفتتاح كان رائعا وعكس الوجه احلقيقي 
لقطر التي تفخر بتراثها وعاداتها، وقد حمل رسالة 
مهمة مفادها أهمية التعايش رغم االختالف. أما 
فيما يتعلق بردود األفعال على هذا احلفل فكانت 
إيجابية جدا، ولم تخرج عن أن احلفل كان مبهرا 
وعكس ثقافــة قطر وتقاليد اخلليــج، كما بعث 
برســالة إيجابية وصورة مشــرقة عن منطقتنا 
العربية، كما أكد على قدرتنا على تنظيم األحداث 
الكبــرى، فشــكرا كبيرة لكل من ســاهم في هذا 
التنظيم وكل من شارك من شبابنا الواعد والذي 

ميثل مستقبل قطر.

ما اجلديد الذي تقدمه قطر في هذه البطولة من 
حيث التنظيم؟

٭ كما تعلمون، كانت النسخ السابقة من بطوالت 
كأس العالــم تقام عادة في فصل الصيف (خالل 

انطالقها، بدءا من استكمال التشريعات والقوانني، 
ووضع البنية التحتية الالزمة من طرق وجسور 
ووسائل مواصالت ونقل، وجتهيز املالعب وامليادين 
الرياضيــة مع جميــع مســتلزماتها، فضال عن 
التجهيزات األخرى اخلاصة بالفنادق والشــقق 
الفندقية وأماكن اإلقامة األخرى ومواقع الترفيه 
والراحة من كل النواحي الستقبال زوار قطر طوال 
فترة املونديال. وأود اإلشارة هنا إلى أن قطر أنفقت 
على تطوير بنيتها التحتية في املقام األول وهو ما 
سيعود بالنفع على الدولة الحقا، أما بخصوص 
املالعب فبعضها سيتم تفكيكه والتبرع به لعدد 
من الدول األفريقية لدعم كرة القدم. وبصفة عامة 
اســتعدادات، قطر كانت على قدر احلدث الكبير 
وحاولت أن تعطي صورة مشرفة للعاملني 
العربي واإلسالمي، تفتح باب استضافة 

املزيد من األحداث واملواعيد الكبرى.
ما ردود األفعال التي وصلت لكم حول 

شــهري يونيو ويوليو)، وقد التزمت قطر عند 
تقدمي ملفها الســتضافة البطولة بتطوير تقنية 
مبتكرة لتبريد الســتادات للتغلــب على حرارة 
الصيف خالل فترة املنافسات. وبالرغم من إقامة 
هذا املونديال في نوفمبر وديسمبر، حيث تتراوح 
درجة احلرارة في قطر بني ١٨ و٢٤ درجة مئوية، 
فقــد أوفت قطر بتعهداتها وقدمت للعالم مالعب 
مونديالية مبردة باستخدام تقنية تبريد مبتكرة 
ميكن االســتفادة منها مستقبال في جميع أنحاء 

العالم.

ما أبرز توقعاتك لنجاح هذه النسخة التي تقدم 
كأس العالم بعيون وأجواء خليجية وعربية؟

٭ أتوقع أن حتقق هذه النسخة جناحا غير 
مســبوق، نظرا لألعمــال الكبيرة واجلهود 
الضخمة التي بذلتها اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث املشــرفة على تنظيم هذه البطولة، 

والتزامها الصارم بتوجيهات القيادة العليا 
إلخراج هذا احلدث الكبير بشكل يبهر العالم، 
حيث تخطت هــذه النســخة التركيز فقط 
علــى كرة القدم، فهي أول بطولة تصاحبها 
فعاليــات ثقافيــة وتراثية كثيــرة وكبيرة 
متتع املشــجعني الذين قدمــوا من مختلف 
أنحاء العالم، وتقدم لهم وجبة ثقافية فريدة 
ليعودوا إلى بالدهم محملني بصورة واقعية 
عن املنطقة العربية تخالف الصورة النمطية 

التي يروج لها الغرب.

كيف ترد على بعض االنتقادات أو باألحرى 
االفتراءات الغربية التي طالت أحقية قطر في 

تنظيم كأس العالم؟
٭ أكد صاحب السمو أمير قطر الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني في كلمته بافتتاح مجلس الشورى: 
«إنه منذ أن نالت قطر شرف استضافة كأس العالم، 
تعرضت حلملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي 
بلد مضيف». لذا أقول إن هذه االنتقادات االنتقائية 
املتعلقة بالعمال، ما هي إال مجرد مالحظات كانت 
الدولة قد عاجلتها مبكرا. ورغم كل هذه اإلجراءات 
واملعاجلات اليزال البعض يصر على إدانة قطر 
بتهــم ظاملة، وهو ما يدل على ازدواجية املعايير 
لديهــم وعلى عــدم رغبتهم فــي أن تنجح دولة 
عربية وإسالمية في تنظيم بطولة عاملية بحجم 

مونديال كرة القدم. 
ولقد قام وزير خارجية قطر بالرد بشكل واضح 
على هذه املزاعم وفندها، كما قام رئيس االحتاد 
الدولــي لكرة القدم جيانــي إنفانتينو برد قوي 
وقاطــع عليها أيضــا. إال إنه ُرب ضــارة نافعة، 
فهذه احلملة الشرســة واملغرضــة وحدت أبناء 
العاملني العربي واإلسالمي وجعلتهم أكثر تكاتفا 

للوقوف ضدها.

ماذا عن أبرز استعدادات املنتخب القطري 
للبطولة؟ وكيف تقيم أداء املنتخب في املباراة 

األولى؟
٭ اســتعدادات املنتخب القطري للمشــاركة 
في البطولة ظلت متواصلة منذ فترة طويلة، 
والتحق الالعبون مبعســكرات تدريب مكثفة 

حتت إشراف املدرب فيليكس سانشيز. 
وفي اآلونة األخيرة خاض املنتخب ١٠ مباريات 
مع منتخبات أوروبية، وقبلها حقق الفوز في 
كأس آسيا ٢٠١٩. أما عن املباراة األولى للمنتخب 
القطري أمام اإلكوادور وهو منتخب قوي من 
منتخبات أميركا الالتينية فالضغوطات كانت 
كبيرة على الالعبني، إال أن منتخبنا قادر على 

العودة واألمل اليزال موجودا.

إلى أي مدى تعتقد أن املنتخب القطري قادر 
على الذهاب بعيدا في هذا املونديال بالرغم من 

التعثر في أول مباراة؟
٭ منتخبنا استعد بشكل جيد ومكثف طوال 
فتــرة اإلعداد ملنافســات هــذه البطولة، لذلك 
أمتنى أن ينجح «العنابي» في الصعود للدور 
الثاني عن مجموعته. وما أود أن أشدد عليه، 
هــو أن قطر هي الرابح األكبر وجنحت في أن 
تبث الفرحــة في قلوب أبنــاء العالم العربي 

واإلسالمي. (محمد هاشم) السفير القطري علي بن عبداهللا آل محمود مع الزميل أسامة دياب  

النسخة احلالية من كأس العالم تخطت التركيز على الكرة بفعاليات ثقافية وتراثية كثيرة

«العنابي» قادر على جتاوز خسارة اإلكوادور.. واألمل اليزال موجودًا

أجرى احلوار: أسامة دياب

أكد السفير القطري لدى البالد علي بن عبداهللا آل محمود أن احلملة املغرضة على قطر تعكس ازدواجية املعايير 
وعدم الرغبة في جناح دولة عربية وإسالمية في تنظيم بطولة بحجم كأس العالم، موضحا أن استعدادات بالده 
للبطولة كانت على قدر احلدث، وحاولت جاهدة أن تعطي صورة مشرفة تفتح للمنطقة العربية باب استضافة 

املزيد من األحداث الكبرى وتغير الصورة النمطية التي يروج لها البعض.
ولفت آل محمود في حوار خاص لـــ «األنباء» إلى أن حفل افتتاح املونديال كان رائعا وعكس الوجه احلقيقي 
لقطر التي تفخر بتراثها وعاداتها وتقاليدها، مشــددا على أن الدوحة أوفت بتعهداتها وقدمت مالعب مكيفة 
باستخدام تقنية تبريد مبتكرة ميكن االستفادة منها مستقبال في جميع أنحاء العالم، موضحا أن النسخة احلالية 
من كأس العالم تخطت التركيز على كرة القدم فقط، فهي أول بطولة تصاحبها فعاليات ثقافية وتراثية كثيرة.
وأشــار إلى أن قطر هي الرابح األكبر، حيث جنحت في بث الفرحة في قلب العاملني العربي واإلسالمي، مبينا 
أن الضغوطات كانت كبيرة على الالعبني القطريني في املباراة األولى، إال أن «العنابي» قادر على العودة واألمل 

اليزال موجودا، وإلى تفاصيل احلوار:
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اخلميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

خواطر مونديالية

فريق العمل

مواكبة إعالمية وتسويقية: 
إدارة التسويق واملبيعات

تصميم قسم اإلخراج بإشراف: حسن ماهر
أحمد حسن - مصطفى بركات

إعداد القسم الرياضي بإشراف: زكي عثمان 
إبراهيم مطر - ناصر العنزي - مبارك اخلالدي -  عبدالعزيز جاسم 

 يحيى حميدان - يعقوب العوضي - هادي العنزي 
الدوحة: فريد عبدالباقي

اإلكوادور منتخب 
منظم يضم عناصر 

جيدة وسيكون مفاجأة 
البطولة

املغرب وقطر سيتأهالن 
لكنهما لن يذهبا أكثر من 

الدور الثاني

توقعات النجومتوقعات النجوم

فاطمة الطباخ: فوز األخضر السعودي على األرجنتني 
يحسب للتاريخ.. والبرازيل ستتّوج باللقب

البطولة تفتقد محمد صالح  
وهاالند.. ورونالدو لن يظهر 

مبستوى جيد

قطر أبهرتنا جميعًا 
بالتنظيم اجليد.. 

واملنتخب األميركي 
سيكون احلصان 

األسود

مفرح الشمري

حتدثت النجمة فاطمة الطباخ عن بطولة كأس العالم املقامة حاليا في 
قطر، والتي تستمر حتى ١٨ ديسمبر املقبل، مبدية فخرها وإعجابها 

مبا تقدمه قطر للعالم، والتي متثل العرب جميعا، بعد اإلبهار الذي 
رأيناه من خالل التنظيم اجليد، والذي حظي بإعجاب الكثيرين، كما 
تطرقت الى حظوظ العرب في البطولة وأدائهم وخصوصا املنتخب 

السعودي:

في توقعاتك من سيتأهل إلى الدور الثاني؟
٭ عن املجموعة األولى: اإلكوادور وهولندا، أما املجموعة الثانية: 
إجنلترا وأميركا، واملجموعة الثالثة: األرجنتني واملكسيك، واملجموعة 
الرابعة: فرنسا والدمنارك، واملجموعة اخلامسة: إسبانيا وأملانيا، 
فيما املجموعة السادسة: بلجيكا وكرواتيا، واملجموعة السابعة: 
البرازيل وسويسرا، واملجموعة الثامنة: البرتغال وأوروغواي.

منتخب تتوقعني أن يكون مفاجأة البطولة في املستوى والنتائج؟
٭ أتوقــع أن يكون للمنتخب البرتغالي كلمة في هذه النســخة 

من املونديال.

األقرب لبلوغ املربع الذهبي؟ 
٭ البرازيل وأملانيا وإجنلترا وفرنسا.

من تتوقعني أن يتوج بطال ملونديال ٢٠٢٢؟
٭ منتخب البرازيل سيتوج بطال للكأس.

منتخب تشجعينه؟ وآخر تتمنني أن يظهر مبستوى مشرف؟
٭ أشجع املنتخب السعودي، وقد فرحت جدا لفوزه على املنتخب 
االرجنتيني بعد األداء اجليد والراقي الذي قدموه في مباراة حتسب 

للتاريخ. وأمتنى أن يظهر املنتخب التونسي مبستوى جيد.

من تتوقعني أن يكون احلصان األسود للمونديال؟
٭ املنتخب األميركي.

من سيكون جنم املونديال؟ 
٭ جنم البطولة سيكون األرجنتيني ميسي

من برأيك سيكون أفضل العب واعد؟
٭ بيدري العب املنتخب اإلسباني.

جائزة أفضل حارس ملن ستذهب؟
٭ حارس السعودية محمد العويس.

من سيحرز لقب الهداف؟
٭ الفرنســي مبابي ســيخطف لقب الهداف رغم وجود منافســة 

قوية من عدد من الالعبني.

هل تعتقدين أن النجمني كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي 
سيظهران مبستوى مميز؟

٭ ميسي بالطبع سيظهر بشكل مميز، أما رونالدو فال أعتقد.

العب ومنتخب أفتقدته البطولة؟
٭ بالفعل املنتخب اإليطالي الذي يغيب للمرة الثانية على التوالي، 
أما من حيث الالعبني فالنرويجي هاالند واملصري محمد صالح.

املنتخبات العربية (قطر ـ السعودية ـ تونس ـ املغرب) ما توقعاتك 
لتلك املنتخبات في البطولة؟ ومن تتوقعني يتأهل للدور الثاني؟

٭ املنتخبات العربية ستظهر بشكل جيد، ولكن احلظ لن يقف الى 
جانبهم جميعا، وبعد األداء الذي شاهدناه من املنتخب السعودي 
كلنا امل ان يســتمر على هذا النســق، وأتوقع أن يتأهل منتخب 
السعودية واملغرب الى الدور الثاني، ورغم املوقف الصعب للمنتخب 

القطري ولكن من املمكن ان يعدل من وضعه ويحقق املفاجأة.

كيف تنظرين الى تنظيم قطر لنسخة مونديال ٢٠٢٢؟
٭ قطر جنحت بشــهادة اجلميع على مستوى العالم في تنظيم 
جيــد حتى اآلن، ونتمنى ان يكتمل هذا النجاح الذي ال يحســب 

لقطر فقط بل للعرب جميعا.

«ال تقصرون» مع قطر
هادي العنزي

تتســابق دول العالم ذات البنية التحتية اجليدة، 
واملقومات االقتصادية املتينة، واإلرث الثقافي الكبير، 
نحو استضافة كأس العالم لكرة القدم، تلك املناسبة 
الرياضية الكبيرة، اســتثنائية احلدث، فريدة الطابع، 
عاصفة األهواء، مجنونة املشاعر، تأسر املاليني لعدة 
أسابيع.. وتنفض برشاقة «ساحرات الباليه» عند اسدال 
الستار، مودعة على عجل، ويبقى عشاقها على حال 

من اللهفة.. وموعد يتجدد بعد ٤ أعوام طوال.
قطر.. ذاك البلد الصغير املطل على شاطئ اخلليج 
العربي، أراد دخول املعترك الكبير، وكتابة تاريخ جديد 
ومجيد، فتقدم أبناؤه بإقدام إلى طلب استضافة أكبر 
حدث رياضي عاملي، مبلف متكامل األركان، محكم النص 
والبيان، لم يأخذ الكثيرون ذاك الطموح الكبير ألبناء 
«الدوحة» على محمل اجلد، فيما أخذ عدد غير قليل 
األمر باستخفاف وشيء من الهزل، وبني اجلد والهزل، 
حظي «امللف القطري» بثقة العالم.. وبدأ مشوار العمل.
سخرت قطر جميع مؤسساتها، ومقدراتها الفنية 
واملالية، لتجاوز التحدي الصعب، أنشــأت املالعب، 
والطرق، واملطــارات، وهيأت البنية التحتية، وما هو 
إال عقــد من الزمن، حتى أخــذت «الدوحة القطرية» 
تكشــف عن «نقابها» وإذ بها وجه مقمر جميل يشد 
الناظرين، ويفنت العاشقني، وحطت «رحلة» القطريني 
في املوعد امليمون.. لتبدأ «رحلة» الكرة مع ٣٢ منتخبا 

ومن خلفها املاليني.
رجال قطــر، بذلوا الغالــي والنفيس ألجل حدث 
استثنائي فريد ميثل العرب هوية وثقافة، كلفهم ٢٢٠

مليار دوالر، وبحسبة الربح واخلسارة، فإن مونديال 
٢٠٢٢ في الدوحة لن يكون ذا عوائد مالية، مخالفا بذلك 
الهدف الرئيس الذي كان يستضاف احلدث الكروي 
من أجله، فروسيا على سبيل املثال صرفت في كأس 
العالم ٢٠١٨ مــا يقرب من ١٣٫٢ مليار دوالر، وحققت 
عوائد مالية تقدر بـ ١٣٫٥ مليار دوالر، وبلغت تكلفة 
كأس العالــم في البرازيل ٢٠١٤ قرابة ١١ مليار دوالر، 
وجاءت بعوائد تصل إلى ١٤ مليار دوالر، وبنظرة سريعة 
إلى األرقام عاليه، فإن قطر وأهلها يدركون جيدا أن 
العوائد وفي أحسن أحوالها لن تصل إلى ثلث التكلفة 
التي تكبدوها، ولكن وكما يقول أبو فراس احلمداني:

املعالــي نفوســنا  «تهــون علينــا فــي 
ومــن خطب احلســناء لــم يغلهــا املهر»

مهمتهم انتهت.. وبدأت مهمة أهلها من العرب، نعم 
مهمتنا نحن فقط، فهم قدموا أفضل ما لديهم، وأبدعوا، 
و«كفوا ووفوا»، دعم ومساندة قطر بكل السبل، حق 
وواجب، وعلينا جميعا أن نكون أســخياء بذلك «وال 
نقصر» قدر اســتطاعتنا، متمثلني بأهل الدوحة همة 

عالية، وطموح للمعالي.
أخيرا.. وبعد مرور خمسة أيام على انطالق البطولة 
فقد رأينا اإلبهار في أبهى صورة بعد التألق ليس فقط 
في األداء الفني، ولكن في التنظيم الذي نال حتى اآلن 
إعجاب الكثيرين، خصوصا العرب الذين سعدوا بإجناز 
كروي آخر أول من أمس على يد املنتخب السعودي 
الشقيق بعد تفوقه على جنوم املنتخب األرجنتيني.. 
فهنيئا لنا جميعا هذا الفوز واالنتصار، والفال لبقية 

منتخباتنا العربية املشاركة.



املجموعة األولى

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٣+ ١١٠٠٢٠٢هولندا

٣+ ١١٠٠٢٠٢اإلكوادور

٠- ١٠٠١٠٢٢السنغال

٠- ١٠٠١٠٢٢قطر

املجموعة الثانية

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٣+ ١١٠٠٦٢٤إجنلترا

١٠١٠١١٠١ويلز

١٠١٠١١٠١أميركا

٠- ١٠٠١٢٦٤إيران

املجموعة الثالثة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٣+ ١١٠٠٢١١السعودية

١٠١٠٠٠٠١پولندا 

١٠١٠٠٠٠١املكسيك

٠- ١٠٠١١٢١األرجنتني

املجموعة الرابعة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٣+ ١١٠٠٤١٣فرنسا

١٠١٠٠٠٠١الدمنارك

١٠١٠٠٠٠١تونس

٠- ١٠٠١١٤٣أستراليا

املجموعة السادسة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٣+ ١١٠٠١٠١بلجيكا

١٠١٠٠٠٠١املغرب

١٠١٠٠٠٠١كرواتيا

٠- ١٠٠١٠١١كندا

املجموعة السابعة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

البرازيل

صربيا

سويسرا

الكاميرون

املجموعة الثامنة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

البرتغال

غانا

أوروغواي

كوريا اجلنوبية

النتيجةالتوقيتاملباراةم

دور الـ ١٦

السبت ١٢/٣

٦:٠٠أول املجموعة األولى × ثاني املجموعة الثانية٤٩

١٠:٠٠أول املجموعة الثالثة × ثاني املجموعة الرابعة٥٠

األحد ١٢/٤

٦:٠٠أول املجموعة الرابعة × ثاني املجموعة الثالثة٥١

١٠:٠٠أول املجموعة الثانية × ثاني املجموعة األولى٥٢

االثنني ١٢/٥

٦:٠٠أول املجموعة اخلامسة × ثاني املجموعة السادسة٥٣

١٠:٠٠أول املجموعة السابعة × ثاني املجموعة الثامنة٥٤

الثالثاء ١٢/٦

٦:٠٠أول املجموعة السادسة × ثاني املجموعة اخلامسة٥٥

١٠:٠٠أول املجموعة الثامنة × ثاني املجموعة السابعة٥٦

ربع النهائي

اجلمعة ١٢/٩

٦:٠٠الفائز من املباراة ٥٣ × الفائز من املباراة ٥٧٥٤

١٠:٠٠الفائز من املباراة ٤٩ × الفائز من املباراة ٥٨٥٠

السبت ١٢/١٠

٦:٠٠الفائز من املباراة ٥٥ × الفائز من املباراة ٥٩٥٦

١٠:٠٠الفائز من املباراة ٥١ × الفائز من املباراة ٦٠٥٢

نصف النهائي

الثالثاء ١٢/١٣

١٠:٠٠الفائز من املباراة ٥٧ × الفائز من املباراة ٦١٥٨

األربعاء ١٢/١٤

١٠:٠٠الفائز من املباراة ٥٩ × الفائز من املباراة ٦٢٦٠

حتديد املركزين الثالث والرابع

السبت ١٢/١٧

٦:٠٠اخلاسر من املباراة ٦١ × اخلاسر من املباراة ٦٣٦٢

النهائي

األحد ١٢/١٨

٦:٠٠الفائز من املباراة ٦١ × الفائز من املباراة ٦٤٦٢

النتيجةالتوقيتاملباراةم

مباريات املجموعات

األحد ١١/٢٠

٠ - ٧:٠٠٢قطر × اإلكوادور١

االثنني ١١/٢١

٦ - ٤:٠٠٢إجنلترا × إيران٢

٠ - ٧:٠٠٢السنغال × هولندا٣

١ - ١٠:٠٠١أميركا ـ ويلز٤

الثالثاء ١١/٢٢

١ - ١:٠٠٢األرجنتني × السعودية٥

٠ - ٤:٠٠٠الدمنارك × تونس٦

٠ - ٧:٠٠٠املكسيك × پولندا٧

٤ - ١٠:٠٠١فرنسا × أستراليا٨

األربعاء ١١/٢٣

٠ - ١:٠٠٠املغرب × كرواتيا٩

١ - ٤:٠٠٢أملانيا × اليابان١٠

٧ - ٧:٠٠٠إسبانيا × كوستاريكا١١

١ - ١٠:٠٠٠بلجيكا × كندا١٢

اخلميس ١١/٢٤

١:٠٠سويسرا × الكاميرون١٣

٤:٠٠األوروغواي × كوريا اجلنوبية١٤

٧:٠٠البرتغال × غانا١٥

١٠:٠٠البرازيل × صربيا١٦

اجلمعة ١١/٢٥

١:٠٠ويلز × إيران١٧

٤:٠٠قطر × السنغال١٨

٧:٠٠هولندا × اإلكوادور١٩

١٠:٠٠إجنلترا × أميركا٢٠

السبت ١١/٢٦

١:٠٠تونس × أستراليا٢١

٤:٠٠پولندا × السعودية٢٢

٧:٠٠فرنسا × الدمنارك٢٣

١٠:٠٠األرجنتني × املكسيك٢٤

النتيجةالتوقيتاملباراةم

مباريات املجموعات

األحد ١١/٢٧

١:٠٠اليابان × كوستاريكا٢٥

٤:٠٠بلجيكا × املغرب٢٦

٧:٠٠كرواتيا × كندا٢٧

١٠:٠٠إسبانيا × أملانيا٢٨

االثنني ١١/٢٨

١:٠٠الكاميرون × صربيا٢٩

٤:٠٠كوريا اجلنوبية × غانا٣٠

٧:٠٠البرازيل × سويسرا٣١

١٠:٠٠البرتغال × األوروغواي٣٢

الثالثاء ١١/٢٩

٦:٠٠اإلكوادور × السنغال٣٣

٦:٠٠هولندا × قطر٣٤

١٠:٠٠إيران × أميركا٣٥

١٠:٠٠ويلز × إجنلترا٣٦

األربعاء ١١/٣٠

٦:٠٠أستراليا × الدمنارك٣٧

٦:٠٠تونس × فرنسا٣٨

١٠:٠٠پولندا × األرجنتني٣٩

١٠:٠٠السعودية × املكسيك٤٠

اخلميس ١٢/١

٦:٠٠كندا × املغرب٤١

٦:٠٠كرواتيا × بلجيكا٤٢

١٠:٠٠اليابان × إسبانيا٤٣

١٠:٠٠كوستاريكا × أملانيا٤٤

اجلمعة ١٢/٢

٦:٠٠غانا × األوروغواي٤٥

٦:٠٠كوريا اجلنوبية × البرتغال٤٦

١٠:٠٠الكاميرون × البرازيل٤٧

١٠:٠٠صربيا × سويسرا٤٨
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اخلميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

كني يتعافى ويستعد ملواجهة أميركا
كشفت تقارير صحافية بريطانية عن جاهزية املهاجم 
هاري كني ملباراة منتخب بالده ضد الواليات املتحدة غدا 
اجلمعة على ملعب ستاد «البيت» ضمن منافسات اجلولة 

الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم.
ووفقا لصحيفة «الغارديان» فإن هاري كني تعافى من 
آالم الكاحل األمين التي أصيب بها خالل مباراة إجنلترا 

وإيران والتي انتهت بفوز «األسود الثالثة» ٦-٢.
وأوضحت الصحيفــة أن املهاجم البريطاني خضع 
لفحوصات إضافية ال يبدو أنها كشــفت عن أي شيء 
مقلق، حتى ان وجوده في التشكيل األساسي ضد الواليات 

املتحدة لن يكون موضع شك بعد اآلن.
وعانى هاري كني من مشاكل في الكاحل سابقا رفقة 
فريقه توتنهام، لكن املشــاكل تقلصت في املوســمني 
األخيرين، ويخشى املنتخب اإلجنليزي أن تعود اإلصابة 
في الفترة احلالية املهمة التي يسعى خاللها للتنافس على 

لقب كأس العالم.
وقال حارس املرمى غوردان بيكفورد، في تصريحات 
أبرزتها شبكة «سكاي سبورتس»، «أعتقد أن هاري بخير، 
أنا متأكد من أنــه بخير، لقد كان معنا اليوم على أرض 

امللعب، وهو أمر جيد، إنه قائد فريقنا».

املجموعة اخلامسة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٣+ ١١٠٠٧٠٧إسبانيا

٣+ ١١٠٠٢١١اليابان

٠- ١٠٠١١٢١أملانيا

٠- ١٠٠١٠٧٧كوستاريكا
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