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إصدار خاص لكأس العالم

«سامبـا».. كرويـة«سامبـا».. كرويـة

إجناز تاريخي جديد لرونالدوإجناز تاريخي جديد لرونالدو

أوروغواي وكوريا أوروغواي وكوريا ( ( ج ج )) .. «نقطة» .. «نقطة»

سويسرا تعبر «عقبة» الكاميرونسويسرا تعبر «عقبة» الكاميرون

١١:٠٠ beIN sports max أسترالياتونس

٢٤:٠٠ beIN sports max السعوديةپولندا

١٧:٠٠ beIN sports max الدمناركفرنسا

٢١٠:٠٠ beIN sports max املكسيكاألرجنتني

١١:٠٠ beIN sports max إيرانويلز

٢٤:٠٠ beIN sports max السنغالقطر

١٧:٠٠ beIN sports max اإلكوادورهولندا

٢١٠:٠٠ beIN sports max أميركاإجنلترا
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٭ املباراة: األوروغواي ـ كوريا اجلنوبية (٠-٠)
٭ امللعب: ستاد املدينة التعليمية في الدوحة.

٭ اجلمهور: ٤١٦٦٣ متفرجا.
٭ الدور األول ـ املجموعة الثامنة.

٭ احلكم: الفرنسي كليمان توربني.
٭ اإلنذارات: األوروغواي: مارتني كاسيريس (٥٧) وكوريا اجلنوبية: غيو-سونغ 

تشو (٨٨).

التشكيلتان
٭ األوروغواي (املدرب: دييغو ألونسو): سيرخيو روتشيت، مارتني كاسيريس، 
دييغو غودين، خوسيه ماريا خيمينيس، ماتياس أوليڤيرا (ماتياس فينيا، ٧٩)، 
فيديريكو ڤالڤيردي، ماتياس فيسينو (نيكوالس دي ال كروس، ٧٩)، رودريغو 
بنتانكور، لويس ســواريز (إدينســون كاڤاني، ٦٤)، داروين نونيز، فاكوندو 

بيليستري (غييرمو فاريال، ٨٨).
٭ كوريا اجلنوبية (املدرب: البرتغالي باولو بينتو): سيونغ-غيو كيم، جني-سو 
كيم، يونغ-غوون كيم، مني-جاي كيم، مون-هوان كيم، وو-يونغ جونغ، إين-بيوم 
هوانغ، هيونغ-مني سون، جاي-سونغ لي (جون-هو سون، ٧٤)، أوي-جو هوانغ 

(غيو-سونغ تشو، ٧٤)، سانغ-هو نا (كانغ-إين لي، ٧٤).

أوروغواي وكوريا اجلنوبية في سطور

«السيليستي» و«محاربو التايغوك».. «السيليستي» و«محاربو التايغوك».. 

«ال غالب وال مغلوب»«ال غالب وال مغلوب»
استهل منتخب أوروغواي مبارياته في بطولة كأس العالم 

لكرة القدم، بتعادل ســلبي مع منتخب كوريا اجلنوبية أمس 

على ملعب املدينة التعليمية، ضمن منافسات اجلولة األولى 

من منافسات املجموعة الثامنة.

ويلتقي «السيليستي» مع نظيره البرتغالي االثنني املقبل 

في اجلولة الثانية، فيما يلعب «محاربو التايغوك» مع منتخب 
غانا في ذات اليوم.

وجاءت بداية املباراة متوسطة املستوى وسرعان ما فرض 

املنتخب الكوري اجلنوبي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت 

محاوالته الهجومية بحثا عن تســجيل هــدف مبكر يربك به 

حسابات منتخب أوروغواي، الذي اعتمد على تضييق املساحات 

وشن الهجمات املرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وظل اللعب منحصرا في وسط امللعب حتى جاءت الدقيقة 

١٩ والتي شــهدت أولى الفرص اخلطيــرة ملنتخب أوروغواي 

عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي املنتخب الكوري تسلمها 

فيديريكو فالفيردي داخل منطقة اجلزاء وسدد كرة قوية لكنها 

علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

منحت هذه الهجمة الثقة لالعبي منتخب أوروغواي حيث 

فرضــوا ســيطرتهم على مجريات اللقــاء وتوالت محاوالتهم 

الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وهو ما جعل املنتخب 

الكوري اجلنوبي يتراجع إلى وسط ملعبه للحفاظ على نظافة 

شباكه مع االعتماد على الهجمات املرتدة.

وكاد املنتخب الكوري أن يفتتح التســجيل في الدقيقة ٣٤

عندما لعبت كرة عرضية أرضية من اجلانب األيسر إلى داخل 

منطقة اجلزاء قابلها أوي جو هوانغ بتسديدة من على حدود 

منطقة اجلزاء لكن كرته علت العارضة.

وفي الدقيقة ٤٣ كاد «السيليستي» أن يسجل هدف التقدم 

عندمــا لعبــت ركلة ركنية إلــى داخل منطقة جــزاء املنتخب 

الكوري ارتقى إليها دييغو غودين وقابلها بضربة رأس قوية 

لكن كرته اصطدمت بأسفل القائم األمين قبل أن يشتتها الدفاع.

ومــر الوقت املتبقي من الشــوط األول بدون جديد قبل أن 

يطلق احلكم صافرة نهاية الشوط األول فارضا التعادل السلبي 
بني املنتخبني.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف املنتخب الكوري من محاوالته 

الهجومية في محاولة لتســجيل هدف التقدم، وســط تراجع 

من العبي منتخب أوروغواي، الذين اعتمدوا أيضا على شــن 
الهجمات املرتدة.

ومبرور الوقت تخلى «السيليستي» عن حذره الدفاعي ودخل 

أجواء املباراة الهجومية بعدما فرض ســيطرته على مجريات 

اللقاء وتوالت محاوالته الهجومية لتسجيل هدف التقدم وهو 

ما أجبر املنتخب الكوري على التراجع لوسط ملعبه.

ومع ذلك لم تكن هناك أي خطورة على املرميني، حيث تفوق 

املدافعون على املهاجمني في أغلب الهجمات ولم يكن هناك أي 
اختبار حقيقي للحارسني.

وظل اللعب منحصرا في وسط امللعب حتى جاءت الدقيقة 

٧٧ والتي شهدت فرصة خطيرة لـ «محاربي التايغوك» عندما 

سدد تشو كيو سيونغ كرة قوية من على حدود منطقة اجلزاء 
لكنها جاءت بعيدة عن املرمى.

ورد منتخب أوروغواي في الدقيقة ٨١ عندما سدد داروين 

نونيــز كرة قوية مــن على حدود منطقة اجلــزاء لكنها مرت 
بجوار القائم األيسر.

وفي الدقيقة ٨٩ سدد فالفيردي كرة قوية من خارج منطقة 

اجلزاء ولكن كرته اصطدمت بالقائم األمين وخرجت لركلة مرمى.

ورد املنتخب الكوري في الدقيقة التالية عندما سدد هيونغ 

مني ســون كرة أرضية قوية من خــارج منطقة اجلزاء ولكن 

كرته مرت بجوار القائم األيسر.

ومر الوقت املتبقي من الشــوط الثاني بدون جديد قبل أن 

يطلق احلكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي بني املنتخبني.
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قاد البرتغال لفوز مثير على غاناقاد البرتغال لفوز مثير على غانا

رونالدو.. التاريخيرونالدو.. التاريخي

٭ املباراة: البرتغال ـ غانا (٣-٢).
٭ امللعب: ستاد «٩٧٤» في الدوحة.

٭ اجلمهور: ٤٢٦٦٢ متفرجا.
٭ الدور األول - املجموعة الثامنة.

٭ احلكم: األميركي إسماعيل الفتح.
٭ األهداف: البرتغال: كريســتيانو رونالدو (٦٥ من 
ركلة جزاء)، جواو فيليكــس (٧٨)، رافايل لياو (٨٠)، 

وغانا: أندريه أيو (٧٣)، عثمان بوكاري (٨٩).
٭ اإلنذارات: البرتغال: دانيلو بيريرا (٩٠+١)، برونو 
فرنانديش (٩٠+٥)، وغانا: محمد قدوس (٤٥+١)، أندريه 
أيو (٤٩)، سيدو أليدو (٥٧)، إينياكي وليامس (٩٠+١)

التشكيلتان:
٭ البرتغال (املدرب: فرناندو سانتوش): ديوغو كوشتا، 

جواو كانسيلو، روبن دياش، دانيلو بيريرا، 
رافايل غيريرو، أوتافيــو (وليام كارفاليو، 
٥٦)، روبن نيفيش (رافايل لياو، ٧٧)، برونو 
فرنانديش، برناردو سيلڤا (جواو بالينيا، ٨٨)، 
جواو فيليكس (جواو ماريو، ٨٨)، كريستيانو 

رونالدو (غونسالو راموس، ٨٨).
٭ غانا (املدرب: أوتو آدو): لورنس أتي زيغي، 
ســيدو أليدو (طارق المبتي، ٦٦)، ألكسندر 
دجيكو (أنطوان ســيمينيو، ٩٠+٢)، دانيال 
أمارتي، محمد ساليسو، بابا رحمان، ساليس 
عبد الصمــد (دانيال-كوفي كييريه، ٩٠+٢)، 
توماس بارتي، محمد قدوس (عثمان بوكاري، 
٧٧)، أندريه أيو (جــوردان أيو، ٧٧)، إينياكي 

وليامس.

البرتغال وغانا في سطور

قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال لفوز 
مثيــر على غانا ٣-٢ أمس في اجلولة األولى من 
منافسات املجموعة الثامنة ملونديال «قطر ٢٠٢٢»، 
فدخل التاريخ بعدما بات أول العب يسجل في ٥

نسخ من النهائيات.
وبعد شوط أول عقيم، افتتح ابن الـ ٣٧ عاما 
التسجيل ألبطال أوروبا ٢٠١٦ من ركلة جزاء جدلية 
(٦٥)، وبعدها أدرك أندريه أيو التعادل لغانا (٧٣)، 
ثم عاد جواو فيليكس ومنح البرتغاليني التقدم 
(٧٨)، وأضــاف البديل رافايــل لياو الثالث (٨٠) 
قبل أن يقلص البديل عثمان بوكاري الفارق (٨٩).

وتضم املجموعة األوروغواي وكوريا اجلنوبية 
اللتني تعادلتا سلبا، ليتصدر «سيليساو» أوروبا 

بثالث نقاط.
وبعد ساعات على اإلعالن عن فسخ عقده مع 
مانشستر يونايتد بسبب انتقاده النادي ومدربه 
الهولندي إريك تن هاغ، وطأ كريستيانو رونالدو 
أرضية ستاد «٩٧٤» كاملهاجم الصريح الوحيد في 
تشــكيلة املدرب فرناندو سانتوش، لينضم الى 
نادي الالعبني الذيــن خاضوا النهائيات ٥ مرات 
الــى جانب غرميــه األرجنتيني ليونيل ميســي 
واحلارس املكسيكي غييرمو أوتشوا ومن سبقهم: 
املكسيكيان احلارس أنتونيو كارباخال ورافايل 
ماركيس واحلارس اإليطالي جانلويجي بوفون 

واألملاني لوثار ماتيوس.
ومبشــاركته، خاض رونالدو أيضا البطولة 
الكبرى العاشرة تواليا، إذ خاض أيضا ٥ نهائيات 
فــي كأس أوروبا منــذ ٢٠٠٤، ليصبح أول العب 

أوروبــي يحقق هذا األمر. ثم جاء اإلجناز األكبر 
بتسجيله هدف االفتتاح من ركلة جزاء انتزعها 
بنفسه، ليصل إلى الهدف املونديالي رقم ٨ أهداف، 

وليصبح أول العب في التاريخ يســجل خالل 
٥ نسخ متتالية أعوام ٢٠٠٦ ـ ٢٠١٠ ـ ٢٠١٤

ـ ٢٠١٨ ـ ٢٠٢٢.
يذكــر ان رونالــدو افتتــح رصيده 
التهديفي بهدف عام ٢٠٠٦ ثم مثله في 
٢٠١٠ و٢٠١٤ قبل أن يسجل ٤ في ٢٠١٨، 
بينها ثالثية في مرمى إسبانيا (٣-٣).
وجتاوز النجم البرتغالي األسطورة 
البرازيليــة بيليه الذي ســجل في ٤

نســخ (١٩٥٨ و١٩٦٢ و١٩٦٦ و١٩٧٠)، 
واألملانيني أوفه زيلر الذي ســجل في 
نفس النسخ الذي سجل فيها بيليه، 

وميروسالف كلوزه (٢٠٠٢ و٢٠٠٦
و٢٠١٠ و٢٠١٤).

كمــا يعتبر هدف «الدون» رقم 
٥٠ ملنتخب بالده في تاريخ بطوالت 

كأس العالم لكرة القدم.
وعزز رونالدو سجله كأفضل 
هــداف دولي بـــ ١١٨ هدفا في ١٩٢
مبــاراة، وبات على بعد هدف من 
معادلة األسطورة أوزيبيو كأفضل 
هداف برتغالي في نهائيات كأس 
العالم، لكن األخير سجل جميع 
أهدافه التسعة في نسخة واحدة 

عام ١٩٦٦.

كاد حارس البرتغال ديوغو كوشتا أن يتسبب في صدمة كبيرة لفريقه، عندما أفلتت الكرة من يده في الدقيقة 
األخيــرة من اللقاء (+٩٨) وهــو غير منتبه لوجود مهاجم غاني خلفه والذي انقض على الكرة وكاد يســجل 
التعادل لوال تدخل املدافع روبن دياش في اللحظة األخيرة حارما إينياكي وليامس من تسجيل التعادل. (أ.ف.پ)
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دشنت الكاميرون عودتها إلى نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم، بخسارة أمام سويسرا ١-٠ وبهدف سجله 
«ابنها» بريل إمبولو أمس على ملعب اجلنوب في 
الوكرة، في اجلولة االولى من منافسات املجموعة 

السابعة ضمن مونديال قطر ٢٠٢٢.
وســجل إمبولو، الكاميرونــي األصل واملولود 
فــي العاصمة ياوندي، الهــدف الوحيد (٤٨) وبدا 

متأثرا ولم يحتفل.
وغابت الكاميرون التي تشــارك في النهائيات 
للمرة الثامنة في تاريخها، عن النسخة األخيرة في 
روسيا، ومنيت بخسارتها الثامنة تواليا والثالثة 

عشرة في ٢٤ مباراة.
في املقابل، حققت سويسرا التي تخوض العرس 
العاملــي للمرة الثانية عشــرة واخلامســة تواليا، 
فوزها الثالث عشــر في النهائيات التي بلغت ربع 

النهائي فيها ٣ مرات.
وأبقى مدرب الكاميرون ريغوبير ســونغ على 
القائد مهاجم النصر فانسان أبوبكر على دكة البدالء 
وأشرك مهاجم بايرن ميونيخ األملاني إريك مكسيم 

تشوبو-موتينغ أساسيا مع شارة القائد.
وعبــر ســونغ عــن شــعوره باخليبــة مــن 
اخلسارة:«تعني علينا القيام باألفضل، في الشوط 
األول أردنا املزيد، لكن كما تعلمون فإن املســتوى 
العاملي يحسم بالتفاصيل. تراخينا قليال واستقبلنا 
الهدف. فريقنا شــاب نوعا ما»، مضيفا: املباريات 
املقبلة ستكون حاسمة لنا، حاولنا صناعة اللعب 
وحصلنا على فرص لم نترجمها، نبقي رؤوســنا 
مرفوعة وكل شيء ممكن، سأهنئ الالعبني وافهمهم 
اننا نلعب على املســتوى العاملــي، يجب أن نبقى 

مركزين من البداية حتى النهاية.
وكانت الكاميرون، أول منتخب أفريقي يبلغ ربع 
النهائي عندما فعلها عام ١٩٩٠ ومفاجأته املدوية في 
املباراة االفتتاحيــة بتغلبه على األرجنتني حاملة 
اللقــب ١-٠، صاحبة األفضلية فــي بداية املباراة 
وكادت تفتتح التســجيل مبكــرا عندما مرر العب 
وسط فيرونا االيطالي مارتان هونغال خلف الدفاع 

الى مهاجم برينتفــورد اإلجنليزي براين مبوميو 
ســددها قوية ارتدت من حارس مرمى بوروســيا 
مونشــنغالدباخ األملاني يان ســومر وتهيأت أمام 
مهاجم ليون الفرنســي كارل توكو-إيكامبي الذي 

سددها فوق العارضة (١٠).
وأنقذ سومر مرماه مرة ثانية بإبعاده كرة عكسية 
لهونغال من مســافة قريبة، قبل ان يشتتها مدافع 
ماينتس األملاني سيلفان فيدمر من امام تشوبو-

موتينغ الى ركنية لم تثمر (٣٠).
وتوغــل مدافع الطائي الســعودي كولينز فاي 
داخل املنطقة ومرر كرة عرضية أبعدها فيدمر في 

توقيت مناسب امام توكو-إيكامبي (٣٥).
وردت سويسرا بضربة رأسية ملدافع بوروسيا 
مونشنغالدباخ نيكو إلفيدي اثر ركلة ركنية مرت 

بجوار القائم األمين (٤٠).
وفاجأت سويســرا األسود غير املروضة مطلع 
الشوط الثاني عندما استغل إمبولو كرة عرضية 
من مهاجم شيكاغو فاير األميركي جيردان شاكيري، 
تابعها قوية بيمناه من مسافة قريبة داخل املرمى 
(٤٨)، ولم يحتفل إمبولو الكاميروني األصل بالهدف.

وكاد تشوبو-موتينغ يدرك التعادل من مجهود 
فردي داخل املنطقة أنهاه بتسديدة أبعدها احلارس 

سومر بصدره الى ركنية لم تثمر (٥٧).
وأنقذ حارس مرمى إنتر اإليطالي أندريه أونانا 
مرماه من هدف ثان عندما أبعد تسديدة قوية ملهاجم 
أوغسبورغ األملاني روبن فارغاس من مسافة قريبة 

الى ركنية (٦٧).
وجرب القائد والعب وسط أرسنال اإلجنليزي 
غرانيت تشــاكا حظه بتســديدة قويــة زاحفة من 

خارج املنطقة تصدى لها أونانا (٨٩).
وأهــدر البديل هاريس ســيفيروفيتش فرصة 
التعزيز في الدقيقة اخلامسة قبل األخيرة من الوقت 
بدل الضائع، عندما تلقى كرة داخل املنطقة فتالعب 
باملدافع جان-شــارل كاستيليتو وســددها قوية 
بيسراه ارتطمت بجسم األخير وحتولت إلى ركنية.

«ابن الكاميرون» 
ُيسعد سويسرا!

سويسرا والكاميرون في سطور

٭ املباراة: سويسرا ـ الكاميرون (١-٠) 
٭ امللعب: اجلنوب في الوكرة.

٭ اجلمهور: ٣٩٠٨٩ متفرجًا.
٭ الدور األول - املجموعة السابعة.
٭ احلكم: األرجنتيني فاكوندو تيو.

٭ الهدف: سويسرا: بريل إمبولو (٤٨)
٭ اإلنذارات: سويســرا: نيكــو إلفيدي (٦٤)، 
مانويل أكاجنــي (٨٣)، والكاميــرون: كولينز 

فاي (٣٦)
٭ التشكيلتان:

٭ سويسرا (املدرب: السويسري- التركي مراد 
ياكــني): يان ســومر - ســيلفان فيدمر، نيكو 
إلفيــدي، مانويل أكاجني، ريكاردو رودريغيز 

(إيراي كوميرت، ٩٠)- رميو فرويلر، غرانيت 
تشاكا، جبريل سو (فابيان فري، ٧٢)- جيردان 
شــاكيري (نواه أوكافــور، ٧٢)، بريل إمبولو 
(هاريس سيفيروفيتش، ٧٢)، روبن فارغاس 

(فابيان ريدر، ٨١).
٭ الكاميرون (املدرب: ريغوبير سونغ): أندريه 
أونانا - كولينز فاي، نيكوال نكولو، جان-شارل 
كاستيليتو، نوهو تولو - صامويل أوم غويه، 
أندريه- فرانك زامبو- أنغيس، مارتان هونغال 
(غايــل أونــدوا، ٦٨)- كارل توكــو- إيكامبي 
(جــورج- كيفن نكــودو، ٧٤)، إريك مكســيم 
تشوبو- موتينغ (فانسان أبوبكر، ٧٤)، براين 

مبوميو (نيكوال مومي نغامالو، ٨١).

توج يان سومير حارس مرمى منتخب سويسرا، بجائزة 
أفضل العب في مباراة منتخب بالده أمام الكاميرون، في 
إطار مباريات اجلولة األولى لدور املجموعات بكأس العالم 

«قطر ٢٠٢٢».
وسقط منتخب الكاميرون في فخ اخلسارة أمام سويسرا 
بهدف دون رد، في املباراة التي جمعتهما أمس في ستاد 
«اجلنوب»، في افتتاح منافسات اجلولة السابعة من املونديال.
ووجهت جماهير سويسرا التحية للحارس املميز بعد 
إعالن فوزه بجائزة «رجل املباراة»، حيث ســاهم بشكل 
كبير في فوز بــالده بهدف دون رد، وحافظ على نظافة 
شباكه من هجمات «األسود غير املروضة» وتصدى ببراعة 

لـ ٤ تسديدات.

سومير أفضل العب في املباراة
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البرازيل.. إبداع وإمتاعالبرازيل.. إبداع وإمتاع
متابعة- يحيى حميدان

قدم منتخــب البرازيل عرضا كرويــا رائعا تّوجه 
بالفوز على صربيــا بهدفني نظيفني أمس على ملعب 
«لوســيل» في اجلولة األولى من منافسات املجموعة 

السابعة لبطولة كأس العالم املقامة في قطر.
ووضع «السامبا» النقاط الثالث كاملة في رصيده 
ليتصدر املجموعة ويتقدم على سويسرا بفارق األهداف، 
فيمــا تأتي الكاميرون باملركز الثالث وصربيا باملركز 

الرابع وكالهما دون رصيد من النقاط.
سيطر «السامبا» على الشوط األول بالطول والعرض 
وشــكلوا ضغطا كبيــرا على مرمى صربيــا، وحاول 
العب الوسط البرازيلي كاسيميرو خطف هدف السبق 
بتسديدة قوية وجميلة من خارج منطقة اجلزاء ولكن 
تصــدى لها احلــارس الصربي فانيــا ميلينكوڤيتش 
ساڤيتش (٢١)، ولبس احلارس الصربي املتألق «قفاز 
االجادة» مرة اخرى بعدما حرم رافينيا من هز شباكه 

رغم مواجهته للمرمى منفردا (٣٧).
وأزعجت حتركات ڤينيسيوس ورافينيا دفاع صربيا، 
فيما فرضت رقابة لصيقة على النجم البرازيلي نيمار 

وهو ما جعله بعيدا عن خلق اخلطورة، فيما لم تكن 
هناك محاوالت تذكر للصرب بسبب تنظيم البرازيليني 

العالي، لينتهي الشوط األول مثلما بدأ دون أهداف.
وفــي الشــوط الثاني، زاد املنتخــب البرازيلي من 
ضغطه، وأطلق املدافع أليكس ساندرو كرة صاروخية 
ارتطمت بالقائم األمين للحارس الصربي فانيا وذهبت 

بعيدا (٦٠).
وسجل «السامبا» هدف السبق عن طريق املهاجم 
ريتشارليسون بعد متابعة جيدة منه للكرة العائدة من 
احلارس فانيا إثر تسديدة من ڤينيسيوس، ليضعها 

ريتشارليسون في الشباك دون رقابة (٦٢).
وحاول الصرب التعديل في محاولتني، األولى من 
ستراينيا باڤلوڤيتش ذهبت فوق املرمى (٦٩)، والثانية 
مــن زميله داركو الزوڤيتش من خارج منطقة اجلزاء 

ولكن كرته لم تعرف طريق املرمى البرازيلي (٧٠).
واكتملت فواصل املتعة والتألق من «سحرة الكرة» 
بعدما أضاف ريتشارليسون الهدف الثاني الشخصي 
له وملنتخب بالده من متريرة من ڤينيسيوس، ليهيئها 
ريتشارليسون لنفسه ويطلق الكرة «باك ورد» بشكل 

جميل في املرمى الصربي (٧٣).
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«الطواحني» إلبطال مفعول اإلكوادور

قطر والسنغال.. 
اخلطأ ممنوع

سانشيز: سنلعب بطريقة مختلفة

وسيسيه: جاهزون لـ «العنابي»

ڤان غال ينتظر فاعلية ديباي الهجومية

تأمــل كل من هولندا واإلكوادور إلى االقتراب 
مــن التأهل عندمــا يتواجهان مســاء اليوم على 
ستاد خليفة ضمن اجلولة الثانية من منافسات 

املجموعة األولى لكأس العالم لكرة القدم.
وحقق املنتخــب الهولندي عودة موفقة إلى 
نهائيــات كأس العالم، بعد غياب عن نســخة 
٢٠١٨، بفضل هدفي كودي خاكبو وديفي كالسن، 
وغابت هولندا عن نســخة ٢٠١٨ بعدما حلت 
وصيفة في ٢٠١٠ بقيادة بيرت فان مارفيك، 
وثالثة في ٢٠١٤ بقيادة مدربها احلالي العائد 

لويس فان خال.
وحافظ «البرتقالي» بذلك الفوز على 
سجله اخلالي من الهزائم للمباراة السادسة 
عشرة تواليا منذ تعيني فان خال في صيف 

٢٠٢١ مدربــا للمرة الثالثة بعد خيبة اخلروج من 
ثمن نهائي كأس أوروبا.

وأمام اإلكوادور، ستسعى هولندا إلى االقتراب 
من التأهل بحال خطفت النقاط الـ ٣ لترفع رصيدها 

إلى ٦.
وقال قلب دفاع «الطواحني» فيرجيل فان دايك: 
«نعلم أننا نستطيع، ويجب أن نفعل ما هو أفضل».

وأضاف العب ليڤربول أنه أمام السنغال «بالغنا 
أحيانا في فرض األشياء هجوميا، وغالبا ما تركنا 
أنفسنا عرضة لهجمات السنغاليني املضادة، هذا 
مجال نحتاج إلى حتسينه ألنه فن يجيده خصمنا 
املقبل، اإلكوادور، لكنني متفائل ألنني أشعر أننا 

سوف نتحسن».
املسعى إلى النقاط الـ ٣ هو نفسه لإلكوادوريني 

الذين فرضوا إيقاعهم في املباراة األولى أمام قطر 
وحســموها لصاحلهم بهدفي إينير ڤالنسيا، في 

رابع مشاركة مونديالية له.
وبات ڤالنسيا خامس العب يسجل ثنائية في 
املباراة االفتتاحية خــالل هذا القرن بعد األملاني 
ميروسالف كلوزه عام ٢٠٠٦ في مرمى كوستاريكا، 
والكوستاريكي باولو وانتشوب في املباراة نفسها، 
والبرازيلــي نيمار في مرمى كرواتيا في نســخة 
٢٠١٤، والروســي دينيس تشيريشيف في مرمى 

السعودية في مونديال روسيا ٢٠١٨.
وســتكون املبــاراة األخيــرة لإلكــوادور أمام 
السنغال الثالثاء على ستاد خليفة، فيما تختتم 
هولندا منافســات املجموعة في اجلولة األخيرة 

أمام قطر على ستاد البيت.

سيكون العبء كبيرا على قطر املضيفة 
ملونديال ٢٠٢٢ في سعيها لإلبقاء على آمالها 
باملنافسة عندما تواجه السنغال على ستاد 
الثمامة، ضمن اجلولة الثانية من منافسات 

املجموعة األولى اليوم اجلمعة.
وخسر أصحاب األرض نزالهم االفتتاحي 
أمام املنتخب اإلكوادوري (٠-٢) األحد على 
ملعب البيت، في ســقوط زاد من الضغط 
علــى القطريني بعدما باتــوا أول مضيف 

يخسر مباراته األولى.
بعد عزلــه املنتخب القطري ٦ أشــهر 
في أوروبا بعيــدا عن أعني املتطفلني، أقر 
مدربه اإلسباني فيليكس سانشيز باإلخفاق 
«لن أقدم األعــذار، أهنئ اخلصم على هذا 
الفوز، لدينــا الكثير مــن اإلمكانات، ولم 
نقدم أفضل ما لدينا، رمبا بســبب التوتر 
لــم تكن البداية جيدة ال بل كانت ســيئة 

وتلقى مرمانا هدفني».
وتزايد العــبء على القطريني، وإن لم 
يكن مباشرا، بالفوز السعودي التاريخي 
علــى أرجنتني ميســي ٢-١، لتعيد اآلمال 
العربية وحترج «العنابي» الذي بذل جهدا 
ممتدا على ١٢ عاما، لتقدمي نتيجة إيجابية.

وقــد يســتغل القطريون، علــى غرار 
الهولنديني، غياب الهداف السنغالي ساديو 
ماني بسبب اإلصابة، وفرض إيقاعهم على 

املباراة منذ بدايتها.
ويظن اجلميع أن اخلسارة أمام اإلكوادور 
انتكاسة، لكن الظهير األمين القطري بيدرو 
ميغيل قال لوكالة فرانس برس عقب املباراة 
إن «هــذه ليســت نهاية اآلمــال»، مضيفا 

نعم اخلســارة قاســية، 
لكــن أمامنــا مباراتني، 
واألبواب التزال مفتوحة 
إلمكانية التأهل، إذا ما 
عبرنا السنغال، سنبذل 
كل شــيء في املباراة 
األخيرة أمام هولندا.

وفي املقابل، وبعد 
صدمـــة خسارتهـــــــا 

ملاني، تســعى السنغال 
إلى تعويض سقوطها في 

ظهورها األول كبطلة ألفريقيا 
(٢٠٢١)، وإبقاء حظوظها بقيادة 

أليو سيســيه للعبــور إلى الدور 
الثاني على غرار النسخة املاضية.

وإلى جانب ماني، أعلن االحتاد 
الســنغالي لكرة القــدم األربعاء أن 

العــب خط الوســط شــيخو كوياتيه 
يعانــي من «التهــاب غيــر ظاهر» في 
الفخذ اليمنى وسيكون «غير متاح على 
األرجــح» ملواجهة قطــر، بعدما أصيب 
العب نوتنغهام فورست اإلجنليزي خالل 

الهزمية أمام منتخب الطواحني.
وميكن لباب غي، العب وسط مرسيليا 

الفرنسي الذي حل بدال من كوياتيه خالل 
املبــاراة، أن يعوض مرة أخرى عن غيابه 

أمام قطر.
ولفت االحتاد الســنغالي إلى أن العبا 
آخر أصيب خالل املباراة ضد هولندا، وهو 
عبدو ديالو العــب اليبزيغ األملاني، لكنه 

يعاني فقط من تقلصات.

شدد مدرب منتخب قطر فيليكس سانشيز على ثقته في قدرات فريقه قبل املواجهة 
املرتقبة أمام الســنغال اليوم، وقال في املؤمتر الصحافي: «نعرف أن الســنغال فريق 
قوي وميلك عناصر مميزة، نحن حضرنا جيدا للمواجهة وسنعدل على طريقة لعبنا، 

نريد حتقيق الفوز والتأهل للدور املقبل».
وقال املدرب اإلسباني: «سنحاول جتاوز ضغط املباراة االفتتاحية، وعلينا أن 
نظهر مستوانا التنافسي خالل مواجهة السنغال، الفتا إلى أنه ليست النتيجة فقط، 
بل واألداء أيضا لم يكن جيدا خالل مباراة اإلكوادور، لم نتوقع الظهور بهذا الشكل 
في كأس العالم»، مضيفا ان املباراة كانت مهمة وكنا نريد السيطرة على جوانبها 
لكن ما حدث طبيعي خالل املباريات االفتتاحية، وعلينا أن نلعب بتنافســية 
أكبر وسنحاول أن نلعب بشكل أفضل أمام السنغال، نريد أن يرى اجلميع 
مستوانا احلقيقي، مختتما حديثه «حّضرنا مطوال من أجل منافسات كأس 

العالم وكرة القدم القطرية ستواصل التطور بعد املنافسات».
وفاز منتخب اإلكوادور على قطر بهدفني دون رد في ســتاد البيت، 

في افتتاح كأس العالم ٢٠٢٢.
من جهة أخرى، قال أليو سيسيه، املدير الفني للمنتخب السنغالي 
إن فريقه يستعد بأفضل شكل ممكن للمباراة املرتقبة أمام نظيره 
القطري اليوم، مؤكدا أنه لن يجري تغييرات جذرية على تشــكيلة 

الفريق.
وقال سيسيه في املؤمتر الصحافي، الذي عقد أمس للحديث 
عن املباراة أمام «العنابي»: «نحن مستعدون متاما ومازلنا في 
طور التحضير، كنا ندرك أهمية احلصول على راحة بعد املباراة 
السابقة أمام هولندا، فقد كانت مباراة قوية وسريعة اإليقاع، 

لكن األمور تسير جيدا بشكل عام».
وعن فرص املنتخب السنغالي في مواجهة نظيره القطري 
الذي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، قال سيسيه: «رغم 
اخلسارة، تعلمنا الكثير من الدروس إثر اخلسارة أمام هولندا، 
لقد واجهنا فريقا قويا يحتــل املركز الثامن في التصنيف 
العاملي لالحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات، وحاولنا 
تقدمي مباراة جيدة ونحن راضون عن أداء العبينا ومستعدون 
ملباراة اليوم»، مضيفا: عندما نتحدث عن مناسبة بحجم كأس 
العالم، نرى أنه عندما تخسر مباراتك االفتتاحية فإنك تضع 
بالتأكيــد كل طاقتك في املبــاراة الثانية، ولدينا خبرة كبيرة 
وقد لعبنا مباريات صعبة عديدة في املاضي وبالقدر نفســه 

من الضغط والتوتر.

عندما دخل ممفيس ديباي بديال في الشوط الثاني 
خالل فوز منتخب بالده على الســنغال في مباراته 
االولى في مونديال قطر االثنني املاضي، بعد غياب 
شهرين عن املالعب، تنفس الصعداء ومعه كل هولندا.

وعلق مواطنه وشريكه في خط املقدمة ستيڤن 
بيرخفــني «عودة أفضل هدافينا مهمة جدا للفريق، 
سيمنحنا ذلك خيارات إضافية»، وقد شعر بيرخفني 

بالعزلة قليال ملدة ساعة أمام «أسود التيرانغا» ومدافعهم 
الصلب خاليدو كوليبالي، إلى حني دخول ديباي في 
الدقيقة ٦٢ عندما كان التعادل السلبي سيد املوقف.

ورغم افتقار ممفيس ديباي مهاجم برشــلونة 
االسباني إلى إيقاعه، البتعاده شهرين بداعي إصابة 
في الفخذ، تزامن ذلك مع حتسن الهجوم البرتقالي، 
بدا ديباي مصمما وشارك في الهدف الثاني في الوقت 

بدل الضائع عندما أخفق احلارس الســنغالي إدوار 
ميندي في التصدي حملاولته، لتتهيأ الكرة أمام ديفي 
كالسن تابعها في الشباك، بعد أن منح خودي خاكبو 
التقدم لـ«الطواحني» فــي الدقيقة ٨٤، وقال املدرب 
لويس ڤان غال الذي أبقى الغموض طوال األسبوع 
املاضي بشأن ابن الـ ٢٨ عاما «لعب ممفيس ديباي 

دورا مهما أمام السنغال».
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إيران تواجه ويلز.. الفرصة األخيرة

«األسود الثالثة» حلسم التأهل على حساب أميركا

رينا وبيلينغهام.. صداقة حتت االختبار

بيج: ينتظرنا اختبار صعب.. وطارمي: لم نتعرض ألي ضغط

وسط حتذير من مدربهم غاريث ساوثغيت من مغبة 
االستخفاف باألميركيني، يسعى اإلجنليز الى تأكيد بدايتهم 
النارية في مونديال قطر وحســم تأهلهم عن املجموعة 
الثانيــة الى الدور ثمن النهائي، عندما يتواجهان اليوم 

على ملعب البيت في اخلور.
وبدأ منتخب «األسود الثالثة» رحلته نحو حتقيق حلم 
معانقة املجد والفوز باللقب العاملي للمرة الثانية، بعد أولى 
على أرضه عام ١٩٦٦، باســتعراض 
هجومي ٦-٢ على حساب منتخب 
إيراني غارق في االحتجاجات التي 
متر بها البالد منذ قرابة شــهرين 
علــى خلفية وفاة الشــابة مهســا 
أميني (٢٢ عامــا)، بعد ثالثة أيام 
من توقيفها من قبل شــرطة األخالق 
لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس 

في اجلمهورية اإلسالمية.
وحققت إجنلترا، رابعة مونديال 
٢٠١٨ ووصيفة كأس أوروبا، أكبر 
فوز لها مبباراتها االفتتاحية في 
تاريخها املونديالي، وهو ثاني 
أكبر انتصار لها في كأس العالم 

عموما بعد فوزها على بنما (٦-١) في مونديال ٢٠١٨.
وتصــدرت إجنلتــرا املجموعة بفــارق نقطتني أمام 
خصمتها املقبلة الواليات املتحدة وجارتها ويلز اللتني 

تعادلتا ١-١ افتتاحا.
وستحسم إجنلترا بطاقتها الى ثمن النهائي في حال 
خرجت منتصرة من مواجهتها الثالثة في النهائيات مع 
األميركيــني، بعد مونديال ١٩٥٠ (خســرت ٠-١ في دور 
املجموعات) و٢٠١٠ (تعادال ١-١ في دور املجموعات أيضا)، 
وذلك بغض النظر عن نتيجة املباراة الثانية التي تقام 

على ملعب أحمد بن علي في الريان بني ويلز وإيران.
لكن ساوثغيت الذي وجد نفسه في موقف حرج قبل 
النهائيات بعد الفشــل في حتقيق الفوز لست مباريات 
متتالية في سلسلة هي األسوأ ملنتخب «األسود الثالثة» 
منذ ١٩٩٣، حذر من األميركيني الذين «سيهاجموننا بكل 
ما لديهم من قوة»، مطالبا فريقه بأن يكون أكثر صالبة 

في الناحية الدفاعية.
وقال ســاوثغيت بعــد مباراة إيران: «حســنا، نحن 
ســعداء للغاية، لكن لم تعجبنــي الطريقة التي أنهينا 
بها املباراة، أن تهتز شباكنا بهدفني بهذه الطريقة ليس 
املستوى الذي نحن بحاجة اليه، يتوجب علينا أن نكون 
أفضل مما كنا عليه ضد إيران، في بعض جوانب لعبنا 

حني نلتقي الواليات املتحدة، ألنهم ســيهاجموننا بكل 
ما لديهم من قوة».

من جهته، تطرق العب الوســط االجنليزي ديكالن 
رايس الــى الفوز االفتتاحي الكبيــر، قائال إن اإلجنليز 
أرادوا «إثبــات أن الناس كانوا مخطئني في تشــكيكهم 
بقــدرة وصيف بطــل كأس أوروبا على املنافســة، إنها 

بداية إيجابية حقا».
واســتنادا الى مــا قدمته ضد إيران، تبــدو إجنلترا 
مرشحة بقوة للخروج منتصرة من لقاء فريق أميركي 
شاب بدا في طريقه حلسم النقاط في مباراته األولى مع 
ويلز بعدما تقدم في الشوط األول بهدف تيم وياه قبل 
أن يحرمــه غاريث بايل من نقطتــني بهدف في الدقيقة 

٨٢ من ركلة جزاء.
وكان وياه، جنل جنم باريس سان جرمان الفرنسي 
وميالن اإليطالي السابق ورئيس ليبيريا احلالي جورج 
وياه، ســعيدا بالتســجيل في النهائيات العاملية، قائال: 
«أعتقد أن والدي يعيش حلم املونديال والتســجيل من 
خاللي، أنا ســعيد لتسجيل هذا الهدف من أجل عائلتي 
وملساعدة فريقي»، مضيفا «لكانت الفرحة أكبر لو متكنا 
من الفوز، نحن فريق شــاب ويجــب التقدم كل خطوة 

على حدة».

يأمل املنتخب اإليراني اإلبقاء على حظوظه في التأهل إلى 
الدور الثاني من بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ عندما يالقي 
منتخب ويلز اليوم في اجلولة الثانية ضمن املجموعة الثانية.
وقــد أخفق املنتخبان بتحقيق الفوز في اجلولة األولى، إذ 
تعــادل منتخب ويلز بهدف ملثله أمــام نظيره األميركي، فيما 
خسر منتخب إيران أمام منافسه اإلجنليزي ٦-٢، وبالتالي فكل 
منهما في أشــد احلاجة لنقاط املواجهة الثالث كاملة لتحسني 

وضعه، والبقاء ضمن املنافسة في املجموعة الثانية.
ويســعى منتخبــا إيران وويلز إلى اخلــروج من املواجهة 
بانتصار يضمن للمنتصر منهما مواصلة املنافسة على إحدى 
ورقتــي التأهل عن املجموعة إلى الدور التالي «ثمن النهائي» 

في ظل بقاء مواجهة واحدة بعد ذلك لكل منهما.
ومتثل املواجهة املرتقبة بــني املنتخبني، الفرصة األخيرة 
للمنتخب اإليراني في حسابات التأهل، إذ البد من فوزه حتى 

يظل ضمن املنافســة، ذلك أن خســارته الثانيــة تواليا تعني 
توديعه للمنافسات رسميا، فيما هي الفرصة قبل األخيرة ملنتخب 
ويلز الذي سيسعى لتحقيق الفوز ورفع رصيده ألربع نقاط 
قبل خوض مواجهته األخيرة احلاسمة أمام منتخب إجنلترا.

وميلــك كل منتخب مجموعة من الالعبني الذين ميكن لهم 
صناعة الفارق خالل هذه املواجهة يتقدمهم غاريث بيل هداف 
وقائد منتخب ويلز الذي سجل في آخر مواجهة هدف التعادل 
من ركلة جزاء مبرمى منتخب أميركا، ويبرز أيضا في املنتخب 
اإليرانــي هدافه مهــدي تارمي الذي جنح في تســجيل هدفني 

باملواجهة األخيرة مبرمى منتخب إجنلترا.
وقد تلقى املنتخب اإليراني ضربة قوية بخروج حارسه 
علي رضا بيرانوند مصابا مع شكوك بارجتاج في الدماغ 
بعــد اصطدامه بزميله مجيد حســيني، ما ســيبعده على 
األرجح عن مواجهة اليوم التي تواجه العبني «ليســوا في 

الظروف» وفق  أفضل 
املدرب كارلوس كيروش 

الذي أضــاف بعد الهزمية 
الثقيلة «منذ البداية، كان الفرق 

واضحا في املستوى واخلبرة والسرعة، 
لكــن ربحنا أم خســرنا نحن جاهزون بشــكل 

أفضــل اآلن ملواجهــة ويلز»، مضيفا «نأخذ دروســا 
وعبرا من هذه املباراة، وســنقاتل من أجل النقاط الثالث 

في املباراة املقبلة».
وقد حمل البرتغالي على اجلماهير اإليرانية التي أطلقت 
صافرات االستهجان بحق الالعبني بسبب عدم أدائهم النشيد 
الوطنــي، قائــال: «إن الظروف احمليطة بالالعبني ليســت 
األفضل. هم بشــر ولديهم أطفال ولديهم أحالم أن يلعبوا 

للبلد والناس، وأنا فخور بهم ومبا فعلوه».

بعدما فرضا نفســيهما مــن الركائز 
األساسية لفريقهما بوروسيا دورمتوند 
األملاني رغم صغر ســنهما، يســتعد 
األميركــي جيو رينا واإلجنليزي جود 
بيلينغهام لوضع صداقتهما جانبا، حني 
يتواجهان اليوم في مونديال قطر ٢٠٢٢.
جلس رينا (٢٠ عاما) على مقاعد 
البدالء خالل املباراة األولى للواليات 
املتحدة في املونديال القطري ضد ويلز 
(١-١)، لكن من املتوقع أن يبدأ أساسيا 

على ملعب البيت في اخلــور ضمن اجلولة الثانية من 
منافسات املجموعة الثانية التي بدأها بيلينغهام ورفاقه 
بقوة باكتساح إيران ٦-٢ في لقاء كان ابن العشرين عاما 

صاحب هدف االفتتاح فيه.
وقبــل املواجهة بني الفريقني اجلمعة، أفاد رينا بأنه 
كّون صداقــة قوية مع اإلجنليزي منذ انضمام األخير 
لدورمتوند قبل عامني، كاشفا أن العب برمنغهام سيتي 
السابق كان سندا له خالل موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ حني كان 

األميركي يعاني من لعنة اإلصابات.
وقال رينا: «إنه بالتأكيد أعز صديق لي في دورمتوند»، 

مضيفا تربطنا حقا عالقة وطيدة داخل امللعب وخارجه، 
كان رائعا خالل العام املاضي مبجرد التحدث معي، من 
الواضح أنه كان عاما صعبا علي لكنه كان الشخص الذي 
يتواصل معي أكثر من أي شخص آخر، كي يحرص على 

أن كل شيء على ما يرام.
وتابع جناح نيويورك أف سي السابق الذي التحق 
بدورمتوند عام ٢٠١٩ «جنلس بجانب بعضنا في احلافلة، 
وعندما نسافر بالطائرة الى أي مكان جنلس بالقرب من 
بعضنا أيضا، نحن نتغذى معنويا من بعضنا البعض، 

في امللعب وخارجه، إنه العب رائع وشاب رائع».

أكد املدير الفني ملنتخب ويلز، روبيرت بيج، على 
صعوبة مباراة املنتخب الويلزي أمام نظيره اإليراني 
اليــوم في إطار مباريات اجلولــة الثانية للمجموعة 

الثانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر ٢٠٢٢».
وقال بيج أمس في املؤمتر الصحافي اخلاص باملباراة 
«جميع الالعبني في لياقة بدنية جيدة، إيران تريد الفوز 
بعد اخلسارة املدوية من إجنلترا، سيقومون بتغيير 

التشكيل، هم يلعبون بطريقة ٤/٣/٣ مثل أميركا، لن 
نتفاجأ بتشكيل إيران أمامنا».

وأضاف «نحن وإيران مطالبون بالفوز، لكن نحن 
سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز وحصد النقاط 
الثالث».  وتابع قائال «غاريث بيل العب رائع ودائما 
يدعم منتخب بالده في املباريات عندما نحتاجه، وهو 
من أسباب وصول ويلز إلى كأس العالم ويستحق كل 

التقدير الذي يحظــى به». وعن مدى قدرة بيل على 
حتمل ضغط مباريات دور املجموعات، أوضح بيج قائال 
«سنختار بيل في املباريات املقبلة، ال يوجد حل، هو 
محترف من الدرجة األولى ويعرف ما يحتاجه جسده 

وسيكون مستعدا للمشاركة».
كما أكد مهاجم املنتخب اإليراني مهدي طارمي، أن 
العبي «تيم ملي» لم يتعرضوا «ألي ضغط» بعد رفضهم 

أداء النشــيد الوطني قبيل مباراتهم االفتتاحية في 
مونديال «قطر ٢٠٢٢» أمام إجنلترا، دعما لالحتجاجات 

في اجلمهورية اإلسالمية.
وقال العب نادي بورتو البرتغالي ردا على سؤال 
عما إذا كان وزمالؤه قد تعرضوا ألي ضغوط من قبل 
السلطات «ال أحب احلديث عن األمور السياسية لكننا 

ال نشعر بأي ضغط».
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تنتظر اجلماهير السعودية مواصلة انتصارات األخضر، 
فبعد مفاجأة تعد من بني األكبر في تاريخ كأس العالم، وفوز 
مســتحق علــى األرجنتني ٢-١، يترقب عشــاق األخضر غدا 
السبت من «الصقور» حتقيق الفوز على املنتخب الپولندي 
وهدافه األســطوري روبرت ليفاندوڤسكي في املواجهة التي 
جتمع الفريقني على ملعب ســتاد املدينة التعليمية، حلســم 
بطاقة التأهل األولى إلى الدور الثاني عن املجموعة الثالثة في 
منافســات كأس العالم التي حتتضنها قطر حتى ١٨ ديسمبر 
املقبل، وذلك دون احلاجة إلى االنتظار حتى مباراته األخيرة 

أمام منتخب املكسيك.
وقد بدأ «األخضر السعودي» حتضيراته ملواجهة پولندا، 
في اليــوم الثاني لفــوزه على منتخب «التانغو» مباشــرة، 
واستبعد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية مشاركة 
ســلمان الفرج في أي مباراة أخرى بكأس العالم لكرة القدم 
بعدما تعرض قائد املنتخب إلصابة خالل الفوز التاريخي على 
األرجنتني، كما شــهدت أيضا ســقوط ياسر الشهراني أرضا 
وخروجــه علــى محفة طبية بعد تدخل مــن زميله احلارس 
محمد العويس الذي كان يحاول إبعاد متريرة عالية، ليفتقد 
األخضر عنصرين مهمني أمام رفاق «ليڤا» في مواجهة صعبة 

تنتظرهم غدا.
وشدد رينارد على ضرورة التحلي بالتواضع دائما في كرة 
القدم التي تشهد انتصارات وانكسارات، موضحا: احتفلنا ملدة 
عشرين دقيقة وهذا كل شيء، لدينا مباراتان قادمتان، مشيدا 
بدوره املتميز واملساعد في حتضير الالعبني، وإبعاد أي ضغوط 
عليهم «رئيس االحتاد السعودي يثق مبا نقدمه وال ميارس 
الضغوط علينا حتى في االجتماع الذي سبق البطولة». وفي 
ذات املجموعــة، تنتظر األرجنتــني بقائدها املوهوب ليونيل 
ميسي مواجهة املكسيك على أحر من اجلمر، وذلك لتعويض 

اإلخفاق الكبير، والهزمية املوجعة التي تعرضوا لها على يد 
األخضر السعودي، وإلنعاش آمالهم بالتأهل للدور الثاني، 

حيث ســيكون ستاد لوســيل الذي شهد خســارتهم ١-٢
أمام السعودية مسرحا ملواجهة املكسيك غدا في اجلولة 
الثانيــة مــن دور املجموعات لــكأس العالم، ولن تكون 

هنــاك خيارات كثيرة أمام املدرب األرجنتيني ليونيل 
ســكالوني، حيث الفوز وال سواه، إن أرادوا البقاء 

طويال في الدوحة القطرية، واملضي بعيدا في 
الكأس العاملية.

وتشــير التقارير إلى أن ســكالوني 
لم يحســم بعد التشــكيل األساسي 

الذي ســيواجه منتخب املكسيك، 
وستكون هناك تغييرات في خطي 

الدفاع ووسط امللعب، حيث من 
املتوقع أن يحل ليســاندرو 
مارتينيز محل كريستيان 
روميرو الذي تأثر مستواه 
في املباراة األولى بســبب 
املتكــررة مــع  اإلصابــات 

توتنهــام، بينمــا ســينتظر 
غونزالــو مونتيــل أو ماركوس 

أكونيا الفرصة للدخول بدال من ناهويل 
مولينا أو نيكوالس تاليافيكيو، ويعد 
إنزو فرنانديز وأليكس ماك ليستر 
مرشــحني للدخول في التشــكيل 
األساسي ملنتخب األرجنتني بدال 
من أليخاندرو جوميز أو لياندرو 

باريديس.

«األخضر» ملواصلة اإلجناز.. 
و«التانغو» للبقاء عبر املكسيك

عدد منهم رفض املقارنة ووصفهما باألم واألب لبالد الفضةعدد منهم رفض املقارنة ووصفهما باألم واألب لبالد الفضة

معظم األرجنتينيني: ميسي أفضل من مارادونا!معظم األرجنتينيني: ميسي أفضل من مارادونا!
الدوحة ـ عبدالعزيز جاسم 

قد يختلف الكثيرون حول العالم على أفضل العب في العالم 
على مر التاريخ فهناك من يهوى لعب زين الدين زيدان وهناك 

من يعشــق مهارة وأهداف بيليه والبعض اآلخر ال يريد 
ســوى ذكر «الظاهرة» رونالدو ويرفض أي رأي 

آخر، فيما ميجد األملان أسطورة الدفاع بكنباور، 
وعند اإليطاليني جتدهم يحبون دل بييرو 

وروبيرتو باجيو وتوتي، وفي إســبانيا 
هناك عشق لتشــافي وإنييستا، وكأن 
كل دولة تقول «الزين عندي»، ومتيل 
ألن يكــون العبها هــو األفضل. وفي 
األرجنتني هناك العبان ال ميكن املساس 
بهما وبنفس الفكر ينظر أكثر جماهير 
العالم على أنهما هما األحق باملنافسة 
على لقــب أفضل العب في العالم على 

مر العصور، وبال شــك نتحدث هنا عن 
«البرغوث» ليونيل ميسي و«األسطورة 

الراحل» دييغو ارماندو مارادونا.
لذلــك، وبعيدا عــن التحــدي اخلارجي مع 

البرازيليني واإلســبان والفرنسيني، هناك منافسة 
حقيقية وفعلية بني اجلماهير األرجنتينية وضعتهم في حيرة 
كبيــرة بالتســاؤل عن األفضل منهما، ورمبــا يلخص رد أحد 
اجلماهيــر جميع ما نقول عندما أجاب عن تســاؤل «األنباء» 
من قلب الدوحة بأن ميسي ومارادونا مثل األب واألم بالنسبة 

لألرجنتينيني، لذا ال ميكن أن تقول إن أحدهما أفضل من اآلخر.
ومــن خــالل التقرير املصــور اخلاص بـ«األنبــاء» الذي 
حرصنا من خالله على االستفســار من اجلماهير الصغيرة 
والشابة واملتقدمة في العمر وكذلك النساء، فقد الحظنا أن 
هنــاك أغلبية تتوافق في رأيها بأن ميســي أفضل من 
مارادونا وهي شريحة كبيرة من الشباب وبعض 
الصغار الذين لم يعاصروا الراحل مارادونا 
والقليل جدا مــن الكبار، فيما ذهب جزء 
آخــر ولكن بدرجة أقل إلى أن مارادونا 
ال يقارن بأحد حتى وإن كان ميســي، 
وكانت إجابتهــم واضحة وصريحة 
بأن الراحل هو جنم كل العصور وانه 
من أدخل مفهوم املهارة و«احلرفنة» 
على كرة القدم، ولذلك فاملقارنة هنا 

مرفوضة.
كما كان هناك عدد كبير من اجلماهير 
التي ترفض املقارنة ويقولون بصوت 
واحد إن ميسي ومارادونا ال يختلفان عن 
بعضهما بعضا وإنهما «قمران» في ســماء 
األرجنتــني وال ميكن التقليل من أحدهما حتى 
وان كانت مقارنة، «لذلك فضلنا االنســحاب وعدم 

سؤال تلك املجموعة خوفا من تفاقم األمور؟!».
وهنــا في الدوحة ومع كأس العالم ٢٠٢٢، هل ســيظهر لنا 
جنم جديد المع تتم مقارنته مبيسي أو مارادونا أم ستستمر 

نفس «احلكاية والرواية» لسنوات مقبلة؟!

ملشاهدة الڤيديو

«عظمة الساق» تعوق مشوار 

الفرج مع «الصقر السعودي»
تقلصت حظوظ قائد املنتخب السعودي سلمان 
الفرج في إكمال مسيرة اللعب في كأس العالم ٢٠٢٢

بقطر، بعد إعالن إصابته بعظمة الساق.
وتعرض الفرج إلصابة قوية خالل الفوز التاريخي 
على األرجنتني ٢-١ الثالثاء ضمن املجموعة الثالثة 
على ستاد لوسيل. وأعلن املنتخب السعودي نتائج 
الفحوص الطبية، مشــيرا في بيان إلى أنها «أثبتت 

إصابة سلمان الفرج في عظمة الساق».
وقال ياسر املسحل رئيس االحتاد السعودي إن 
الفرج يجــري فحوصات لالطمئنان على حالته: «لن 
نغامر بأي العب، بالنسبة لنا سالمة الالعبني خط أحمر».
ويعــد الفرج (٣٣ عاما) مــن ركائز العبي احملور 
في تشكيلة املنتخب الســعودي، وقد تعافى للتو من 
إصابة قوية في الكتف تعرض لها خالل ودية آيسلندا 
في معسكر أبوظبي، ليشارك في املواجهة القوية ضد 
األرجنتني، لكنه تعرض إلصابــة في الركبة بعد مرور 
نصف ســاعة ثم عولج وأكمل املباراة، ثم سقط أرضا 
في الوقت بدل الضائع في الشوط األول ليتم استبداله.

وعقب مباراة األرجنتني، اعتبر مدرب األخضر السعودي 
هيرفي رينارد أنه سيكون من الصعب على قائد السعودية 
املشاركة فيما تبقى من مباريات في نهائيات كأس العالم 
احلالية «ســيكون من الصعب على سلمان الفرج خوض 

مباراة أخرى في هذه البطولة».
وظهر الفرج عقب انتهاء مباراة األرجنتني وهو يسير 

على عكازين مع وضع دعامة على قدمه.
وكان رينارد أشاد بالعبه قائال: «قائد املنتخب وفريق 
الهالل يشــبه في كثير من النواحي اإليطالي تياغو موتا، 
هو صاحب قدم يسرى وتقنية اســتثنائية، وهو تقريبا 

ميزان الفريق».
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«الديوك» تخشى ضربة «الفايكنغ».. 
و«نسور قرطاج» للتحليق فوق أستراليا

يواجه منتخب فرنسا مساء غد السبت نظيره 
الدمنارك على ستاد ٩٧٤، ضمن منافسات اجلولة 
الثانية للمجموعة الرابعة من دور املجموعات 
في بطولة كأس العالم (قطر ٢٠٢٢)، كما يلتقي 
املنتخب التونسي مع نظيره األسترالي أيضا على 
ملعب ســتاد اجلنوب، وكان املنتخب الفرنسي 
املعروف بـ «الديوك» قد حقق الفوز على نظيره 
منتخــب أســتراليا ٤-١، بينما تعــادل منتخب 
الدمنارك مع نظيره تونس ٠-٠ في اجلولة األولى.

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب فرق املجموعة 
برصيــد ٣ نقــاط، ويأتي املنتخبان التونســي 
والدمناركي في املركزين الثاني والثالث برصيد 
نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب أستراليا 

الترتيب دون رصيد.
ويتوقــع أن تواصل فرنســا أداءها اجلميل 
الذي قدمته أمام استراليا، فتألق كليان مبابي، 
وعثمان دميبلي، وأوليفييه جيرو سيكون حاسما 
لتجاوز الدمنارك، ويتطلع أبطال العالم للفوز 
الــذي ســيضمن لهم الصعود لــدور الـ ١٦ قبل 

اجلولة األخيرة من الدور األول.
ويأمل جيــرو في احلصول على لقب هداف 
املونديال، وجتاوز الدولي السابق تيري هنري 
أيضا، حيث يتســاويان حاليا برصيد ٥١ هدفا 
لــكل منهما، بعد أن هز الشــباك مرتني في فوز 
فريق املدرب ديدييه ديشان ٤ - ١ على أستراليا 

الثالثاء املاضي.
ورغم أن فرنسا بدأت مسيرة الدفاع عن اللقب 
بطريقة مقنعة، فإنها لن تستهني بقدرات منتخب 
الدمنارك، فقد خسرت فرنسا في آخر مواجهتني 

لها مع الدمنارك في دوري األمم األوروبية.
وشــارك الالعبون املهاجمون مبابي وجيرو 
وأنطوان غريزمان وعثمان دميبلي من البداية في 
مواجهة أستراليا، لكن املدرب ديشان رمبا يقرر 
أن يتوخى مزيدا من احلذر في مباراة السبت.

وقال دميبلي الذي يتذكر آخر هزميتني أمام 
الدمنارك: «تبني لنــا أنه ال توجد فرق صغيرة 
في كرة القدم احلديثة، رأينا ذلك أمام الدمنارك».

وفي املواجهة الثانية، تبدو احلظوظ متشابهة 
قليال بني تونس واستراليا، وإن مالت الكفة إلى 
املنتخب التونسي، وقد التقى الفريقان مرتني وفاز 
كل فريق مرة واحدة، وجاءت املواجهة األخيرة 
في كأس القارات في ٢٠٠٥ وفازت تونس ٢-٠.

وقد جاء تعادل تونس دون أهداف مع الدمنارك 
في اجلولة االفتتاحية لتخرج بشباك نظيفة ألول 
مــرة في كأس العالم منــذ ١٩٧٨ عندما تعادلت 
بالنتيجــة ذاتها أمــام أملانيا الغربيــة، فيما لم 
حتقق أستراليا أي فوز في آخر ٧ مباريات بكأس 
العالم، (تعادلت مرة وخسرت ٦ مرات)، ويعود 
انتصارها األخيــر في دور املجموعات لتفوقها 

على صربيا في ٢٠١٠.

وفي قلب الدفاع رمبا يتسنى لديشان االعتماد 
على جهود رافائيل فاران صاحب اخلبرة الكبيرة، 
بينما يســتمر تعافيه من إصابــة في عضالت 
الفخذ اخللفية، في حني يفترض أن يشارك تيو 
هرنانديز أساســيا من البداية ليلعب في يسار 
خط الدفاع بعد استبعاد شقيقه لوكا هرنانديز 

من البطولة بسبب إصابة في الركبة.
وفــي مباراتها األولى فــي البطولة تعادلت 
الدمنارك من دون أهداف مع تونس، وقال مدربها 
كاسبر يوملاند، إنه يتعني على فريقه رفع مستوى 
أدائه في مواجهة املنافس الفرنسي، كما يفتقد 
العب خط الوسط الدولي توماس ديالني لإلصابة، 

بحسب تأكيد االحتاد الدمناركي لكرة القدم.

«فيفا» يشكر «الساموراي» ومشجعيه

وّجه االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشكر للفريق الوطني الياباني 
واملشــجعني اليابانيني على تنظيف غرفة تغيير املالبس والستاد في 

مونديال قطر.
وذكرت هيئة اإلذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن «فيفا» نشرت على 
حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أمس اخلميس صورة 
للغرفة التي استخدمها الفريق الياباني املعروف باسم «ساموراي بلو»، 

مشيرة إلى أن الغرفة تبدو نظيفة واملناشف مطوية بعناية.
وقال االحتاد الدولي لكرة القدم: «بعد فوز تاريخي على أملانيا في 
كأس العالم في اليوم الرابع للمباريات، قام مشجعو اليابان بتنظيف 
القمامة من مدرجات امللعب، بينما غادر الساموراي األزرق غرفة تغيير 

املالبس في ستاد خليفة الدولي وهي نظيفة».
وكتبت «فيفا» - في منشورها - «دومو أريجاتو» باليابانية والتي 
تعني «شــكرا». يشار إلى أن املشــجعني اليابانيني قد شوهدوا وهم 
يجمعون القمامة بعد املباراة.. وقالت فيفا: «إنهم قدموا مثاال يحتذى به».

إنريكي: أوفياء لـ «تيكي تاكا».. 
وال نريد أن نكون هدفًا للجميع

رغــم الفرحة العارمة التــي رافقت الفوز 
التاريخــي إلســبانيا على كوســتاريكا ٧-٠

في مســتهل مشــوار «ال روخا» في مونديال 
قطر ٢٠٢٢، بدا املــدرب لويس إنريكي حذرا 
مــن املبالغة في التفاؤل العتباره أن «املديح 

يضعفك».
وأعرب إنريكي عن سعادته بهذا االنتصار 
الرائع الذي حتقق، وقال: «كنا اســتثنائيني 
في االستحواذ على الكرة، في إنهاء الهجمات 
وأوفياء الى نفس الفكرة الكروية التي رافقت 
املنتخب الوطني ألعوام طويلة»، في إشارة 
منه الى ما يعرف بـ «تيكي تاكا» الذي اشتهر 
به برشلونة وتبناه املنتخب منذ أيام املدرب 

لويــس أراغونيس ما قــاده الى 
لقــب كأس أوروبا ٢٠٠٨ ثم 

مونديــال ٢٠١٠ وبعدها 
كأس أوروبا ٢٠١٢.
لكن جنم وسط 

ريــــال مدريـــد 
وبرشلــــــونة 
سابــــــقا كـان 
حــــــذرا مــن 
«االســترخاء 
بــه،  املبالــغ 
قــد يعتبــره 
البعض أفضل 

أداء في البطولة 

حتى اآلن، ما يجعلنا املنتخب هدفا إلسقاطه 
كالفريق الذي يريــد اجلميع التغلب عليه»، 
مضيفا: «سنكون أول فريق يطأ امللعب خلوض 
التمارين كي نحضر ملباراة أملانيا»، مشــددا 
«املديح يضعفك ونحن نعرف ذلك وبالتالي 

لن نسقط في هذا الفخ».
وتابع «الفكرة هي أن نلعب بهذه الطريقة 
على الدوام لكننا لن نفوز دائما بفارق كبير، 
كل مــن يفهم كــرة القدم يعــرف أننا خصم 

صعب املراس».
وقدمت إسبانيا، التي ودعت نهائيات ٢٠١٨ من 
الدور ثمن النهائي بعدما تنازلت قبلها بأربعة 
أعوام عن اللقب بخروجها من الدور األول، أداء 
اســتثنائيا األربعاء بــكل املعايير 
وجنح العبوها في الشــوط 
األول بـ ٥٣٧ متريرة في 
رقــم لــم يحققــه أي 
منتخــب منذ ١٩٦٦
وفــــــق «أوبتا» 
لإلحصــاءات، 
منهيــة اللقــاء 
بـ١٠٤٣ متريرة 
مــع  ناجحــة 
نسبة استحواذ 
بلغــت ٨١٫٨٪، 
وهي األعلى في 
تاريخ النهائيات.

ابنة بيليه تشارك في املونديال
الدوحة - فريد عبدالباقي

اســتضاف برنامج 
«الهــدف ٢٢»، التابــع 
املبهر،  ملؤسسة اجليل 
فــي إحــدى فعالياته 
املدينة  أقيمت في  التي 
التعليمية، ابنة أسطورة 
البرازيلي  القــدم  كرة 
بيليه، كيلي ناسيمنتو، 
حيث حتدثــت خالل 
فعاليــة بعنوان «القوة 
للعبة اجلميلة»،  املغيبة 
الرياضــة  عــن دور 
في متكــني املجتمعات 
التكافؤ في  وحتقيــق 
الفرص بني اجلنسني، 
وذلــك علــى هامش 

مونديال قطر.
وقالت كيلي: «حني 

انتقلنــا مع والدي بيليه من موطننــا البرازيل إلى الواليات 
املتحدة األميركية، بعــد أن تلقى دعوة لالنضمام إلى نادي 
نيويورك كوزمو، اكتشفنا أن الكثير من الناس ال ميتلكون 
الوعي الكافي حول ثقافتنا، لكن لعبة كرة القدم سمحت لي 
بالسفر حول العالم والتعريف بثقافتي في كل مكان»، مضيفة 
هنا تكمن أهمية هذه اللعبة، واليوم، مع انتشار وسائل التواصل 
االجتماعي، بات من املذهل أن نرى كيف ميكن للرياضة أن 

تغير الطريقة التي ينظر بها األفراد جتاه الثقافات.
وذكرت كيلي أن توقعات «فيفا» بأن يصل عدد مشاهدات 
نهائيات كأس العالم إلى نحو ٥ مليارات مشاهد حول العالم، 
تشير إلى املسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الدولة املضيفة.
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مقابلة VIPتوقعات النجوم

تغريدات النجوم
إعداد: يحيى حميدان

0103

02

04

علي ابن عيسى أكد أن تنظيم قطر للمونديال فخر لكل العرب.. وفرصة للتقريب بني الشعوب والتقاء الثقافات

أجرى احلوار: أسامة دياب

أكد ســفير اململكة املغربية لدى البالد علي 
ابن عيسى أن تنظيم قطر لكأس العالم فخر لكل 
العــرب، وأن هذا احلدث الكبير فرصة للتقريب 
بني الشعوب والتقاء الثقافات، مشيدا باستعدادات 
قطر للبطولة، حيث وفرت كافة الوسائل التنظيمية 
واألمنية الالزمة لنجاح هذه التظاهرة الرياضية 

الكبرى.
ولفت ابن عيسى في لقاء خاص مع «األنباء» 
إلى أن املنتخب املغربي املصنف األول عربيا استعد 
جيدا للبطولة، وانه قادر على الذهاب بعيدا فيها 
وبالرغم من صعوبة مجموعته إال أننا نثق كثيرا 
في قدرتنا وحظوظنا، موضحا أن «أسود األطلسي» 
لعبوا مباراة قوية أمام املنتخب الكرواتي وصيف 

بطل العالم، وكانوا األقرب للفوز.
وبخصوص توقعاته لطرفي املباراة النهائية، 
قال إن كرة القدم لها منطقها اخلاص الذي يتجاور 
العواطف واملشاعر، متوقعا أن يكون النهائي بني 
منتخبني أحدهما من أميركا اجلنوبية واآلخر من 

أوروبا.. وإلى تفاصيل احلوار:

كيف ترى تنظيم دولة عربية لكأس العالم؟
٭ إنها ملفخرة لكل العرب أن تنظم دولة عربية 
وهي دولة قطر عرسا رياضيا عامليا في حجم 
كأس العالم لكرة القدم، الرياضة األكثر شعبية 
واملنافسة األكبر بني كل املنافسات الرياضية، 
فهي أول مرة تستضيف فيها دولة عربية هذه 
التظاهرة الكروية الكبرى، التي تشد إليها أنظار 
العالم ملدة شهر ويتابعها املاليني من كل دول 
العالم، وإن كانت هذه التظاهرة رياضية، فهي 
أيضا تظاهرة إنسانية تعتبر مناسبة لتقريب 

املسافات بني الشعوب واللتقاء الثقافات.

كيف ترى استعدادات قطر للبطولة؟ وما أبرز 
توقعاتك لنجاحها؟

٭ بذلت قطر منذ فوزها قبل ١٢ عاما بشــرف 
احتضان مونديال ٢٠٢٢ جهودا عظيمة وباعتراف 

الركراكي كمــدرب للمنتخــب املغربي، بعد 
اجلــدل الكبير الــذي أثاره املدرب الســابق 
داخل الســاحة الكرويــة املغربية. وقد لقي 
هذا االختيــار ارتياحا كبيرا لدى اجلماهير 
الكروية املغربية، لكون الركراكي مدربا وطنيا 
مشهودا له بالكفاءة كالعب سابق في املنتخب 
املغربي، وكمدرب ناجح اســتطاع أن يفوز 
مؤخرا بدوري أبطال أفريقيا لألندية مع نادي 
الوداد الرياضي، كما لعبت اجلامعة امللكية 
املغربية لكرة القدم دورا إيجابيا في إرساء 
االستقرار داخل املنتخب، من خالل جهودها 
في عــودة جنوم مغاربــة للمنتخب، الذين 
كانوا مســتبعدين في فترة املدرب السابق، 
باإلضافة إلى تقوية الفريق بعناصر جديدة 

تنشط في أفضل الدوريات األوروبية.

كيف ترى مجموعة منتخب الكاميرون في البطولة؟
٭ مجموعة املغرب باملونديال، هي مجموعة 
صعبة، إذ تضــم فريقني بارزين هما منتخب 

اجلميع، وفي مقدمتهم االحتاد الدولي «فيفا» 
الذي أكد أن هذه الدورة ســتكون األفضل في 
تاريخ نهائيــات كأس العالم لكرة القدم. فقد 
عملــت قطر على بنــاء مالعب من طراز رفيع 
تتوافــر على أحــدث وأرقى التجهيــزات، كما 
وفرت كل شــروط النجاح لهذه التظاهرة في 
مجاالت توسيع الطاقة االستيعابية الستضافة 
اجلماهيــر الكروية من مختلــف دول العالم، 
ومــن جتهيزات للمواصالت اجلوية والبرية، 
وتســخير كل الوســائل التنظيمية واألمنية 
حتى مير هذا احلفل الرياضي الكبير في أحسن 
الظروف، فهنيئا لدولة قطر بهذا اإلجناز الذي 

نال احترام اجلميع.

ما أبرز استعدادات املنتخب املغربي؟ 
٭ لقد مــرت اســتعدادات املنتخب املغربي 
ببعض املراحل حتى يكون في أحسن حاالت 
اجلاهزيــة لهذه البطولــة العاملية، بدءا من 
تغيير اإلدارة الفنية للمنتخب، بتعيني وليد 

كرواتيــا وصيف بطل العالم ٢٠١٨ بروســيا، 
ومنتخــب بلجيكا احلاصد على املركز الثالث 
في مونديال روسيا أيضا واملصنف ثانيا اآلن 
حســب «فيفا»، فيما يحتــل املنتخب املغربي 
املرتبــة األولى عربيا ضمــن التصنيف ذاته، 
ويبقى ملنتخــب كندا أهميتــه وحظوظه وال 

يجب االستهانة به.

كيف رأيت املباراة األولى للمنتخب املغربي؟
٭ لعبنــا مباراة قوية أمام املنتخب الكرواتي 
وصيف بطــل العالم في روســيا ٢٠١٨، وكنا 
األقرب للفوز وأعتقد أن «أســود األطلســي» 
ظهــروا مبظهر مبشــر يدعونــا للتفاؤل رغم 

صعوبة البطولة.

هل تعتقد أن املنتخب املغربي قادر على الذهاب 
بعيدا في البطولة؟

٭ يجب أن نثق في أنفسنا وحظوظنا، فاملنتخب 
املغربي له جتربة معروفة في خوض منافسات 

بطولــة كأس العالــم، وكانــت أول جتربة له 
في ١٩٧٠ في املكســيك، التي ظهر فيها مبظهر 
مشرف، وتوالت املشاركات بعد ذلك في ١٩٨٦

و١٩٩٤ و١٩٩٨ و٢٠١٨، وحقق املغرب فيها نتائج 
إيجابية، خاصة في نهائيات كأس العالم ١٩٨٦

باملكسيك التي مر فيها إلى الدور الثاني، وكان 
أول بلد عربــي يحقق هذا اإلجناز. واملنتخب 
املغربي حاليا يضم جيال متميزا من الالعبني 
احملترفني الذين ينشطون في أحسن البطوالت 
األوروبية وكذلك فــي البطولة الوطنية، مما 
مينح املنتخب، في هذه النسخة من بطولة كأس 
العالم، فرصة جيدة لتحقيق إجناز يستجيب 
آلمال عشاق كرة القدم املغاربة والعرب، الذين 

يتنبأون له مبشاركة متميزة.

من ستشجع من املنتخبات األجنبية؟
٭ طبعا ســأكون كباقي اجلماهير الرياضية 
املغربية مشجعا ملنتخبنا الوطني املغربي لكي 
يذهب بعيدا في هذه البطولة الكروية العاملية، 
كما أنني سأشجع باقي منتخبات الدول العربية 
املشاركة، متمنيا لها كل التوفيق لكي تخوض 
هذه املنافسة بشكل يرضي جماهيرها وكافة 

اجلماهير العربية. 

من تتوقع أن يفوز بكأس العالم وطرفي املباراة 
النهائية؟

٭ لكرة القدم منطقها الذي يتجاوز املشــاعر 
والعواطف، فهناك منتخبات لها وزنها وتاريخها 
الكروي الذي يشهد بذلك، وفي مقدمتها منتخبات 
البرازيل واألرجنتني وأملانيا وفرنسا، التي سبق 
أن فازت بكأس العالم في الدورات الســابقة، 
ويبقــى أن هــذه املــدارس الكرويــة العريقة 
الالتينية واألوروبية قادرة على أن تعيد الكّرة، 
وأرى أن املباراة النهائية ستنحصر بني اثنني 
من هذه املنتخبات رمبا يكون فيها السجال بني 
منتخب أميركي جنوبي وآخر أوروبي. وتبقى 
كرة القــدم قابلة للمفاجــآت والفوز لألفضل 

بروح رياضية عالية.

السفير املغربي لـ «األنباء»: مجموعتنا صعبة 
ونثق في أنفسنا وقادرون على الذهاب بعيدًا في البطولة 

االعالمي محمد البداح 

معجب مبفاجآت مونديال الدوحة

املعلق العماني خليل البلوشي

 يرشح إسبانيا للقب

االعالمي اللبناني علي علوية يرى أن الكرة 

ليست منصفة مع كندا

مدافع بلجيكا توبي ألدرفيريلد سعيد باالنتصار

 والشباك النظيفة واألسيست
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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

صالح الشيخ: أنتظر تألق ساكا ولياو
واللقب أرجنتيني رغم البداية املتعثرة

البرازيل واألرجنتني 

وإجنلترا والبرتغال 

األقرب لنصف النهائي

نفتقد إيرلينغ هاالند.. 

وميسي ورونالدو 

سيتألقان

يحيى حميدان

في كل بطولة وحدث مهــم يكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما 
يتعلق األمر بأكبر حدث عاملي «كأس العالم» فال بد أن نرصد آراءهم 
وتوقعاتهم.  «األنباء» التقت أحد جنوم الكرة الكويتية، العب القادسية 
واملنتخب الوطني السابق ومساعد مدرب فريق القادسية صالح الشيخ، 

واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:

في توقعاتك من سيتأهل إلى الدور الثاني؟ 
٭ املجموعــة األولى: هولنــدا واإلكوادور، 

وعن املجموعة الثانية: إجنلترا وأميركا، 
واملجموعة الثالثة: األرجنتني وپولندا، 

أما املجموعة الرابعة فأتوقع ان تتأهل 
فرنسا والدمنارك، فيما املجموعة 
وأملانيــا،  إســبانيا  اخلامســة: 
واملجموعــة السادســة: كرواتيا 
الســابعة:  واملغرب، واملجموعة 
البرازيل وصربيــا، واملجموعة 
الثامنة: البرتغال واألوروغواي.

منتخب تتوقع أن يكون مفاجأة 
البطولة في املستوى والنتائج؟ 

٭ املغرب، فهو يضم عناصر مميزة 
تلعب في أكبر الفرق األوروبية. 

األقرب لبلوغ املربع الذهبي؟
٭ أرى أن البرازيــل واالرجنتــني واجنلتــرا 

والبرتغــال هــي األقرب نظــرا ملســتوياتها قبل 
املونديال. 

من تتوقع ان يتوج بطال ملونديال ٢٠٢٢؟ 
٭ االرجنتني بالرغم من الهزمية الصادمة من السعودية ١-٢ في 

اجلولة االفتتاحية. 

منتخب تشجعه؟ وآخر تتمنى أن يظهر مبستوى مشرف؟ 
٭ أشجع األرجنتني وأمتنى جلميع املنتخبات العربية أن تظهر 

مبستوى مشرف. 
من تتوقع ان يكون احلصان األسود للمونديال؟ 

٭ السنغال بطل أفريقيا هو املرشح األبرز لهذا الدور. 

من سيكون جنم املونديال؟ 
٭ ليونيل ميسي. 

من برأيك سيكون أفضل العب واعد؟
٭ البرتغالي رافايل لياو واإلجنليزي بوكايو ساكا. 

جائزة أفضل حارس ملن ستذهب؟ 
٭ حارس البرازيل ايدرسون. 

من سيحرز لقب الهداف؟ 
٭ ميسي.

هل تعتقد أن النجمني كريستيانو 
رونالدو وليونيل ميسي 

سيظهران مبستوى مميز؟ 
٭ نعــم خاصة أنــه رمبا تكون 

املشاركة األخيرة لهما. 

العب ومنتخب افتقدته البطولة؟ 
٭ جميــع عشــاق الكــرة يفتقدون 
منتخب ايطاليا، وأرى أن وجود مهاجم 
النرويج ايرلينغ هاالند كان سيشكل فارقا 

كبيرا لو تأهل منتخب بالده. 

املنتخبات العربية (قطر ـ السعودية ـ تونس ـ املغرب) ما 
توقعاتك لها في البطولة؟ ومن تتوقع ان يتأهل للدور الثاني؟ 

٭ أتوقع تأهل املغرب، والســعودية بحاجــة للخروج من حالة 
الفرح بعد الفوز على األرجنتني، فيما سيودع كل من قطر وتونس 

املونديال من دور املجموعات. 

كيف تنظر الى تنظيم قطر لنسخة مونديال ٢٠٢٢؟ 
٭ تنظيم أكثر من رائع وستكون أفضل نسخة لبطولة كأس العالم.

األملان أزعجونا.. واإلسبان أمتعونا
ناصر العنزي

ليت مبــاراة «التاريــخ» التي هدم فيهــا أبناء اخلليج 
الســعوديون أسطورة ميسي األرجنتينية تعاد مرة أخرى 
حتى حلظة إطالق احلكم صافرة النهاية، لنعيش الفرحة من 
جديد، نعم إنها مباراة وال كل املباريات، ستظل راسخة في 
سجالت بطوالت كأس العالم مثلما سجلت النسخ السابقة 
العديد مــن النتائج غير املتوقعة، وجاء الفوز الســعودي 
بعدما وضعت الترشيحات منتخب التانغو على رأس قائمة 
املرشــحني للقب محافظا على سجله خاليا من الهزمية منذ 
عام ٢٠١٩، واملفرح في هذا االنتصار أنه لم يكن ضربة حظ ، 
بل كان من خالل مواجهة ند لند «راس براس» بعدما قدم لنا 
األخضر ومدربه املتمكن هيرفي رينارد درسا في االنضباط 
التكتيكي ومحاصــرة اخلصم في ملعبه، حتى كادت أقدام 
العبي السعودية تلتصق بأقدام األرجنتينيني في كل زوايا 
امللعب، واملتابع للكرة الســعودية يسهل عليه التوصل إلى 
أسباب تطورها وقوة أنديتها، حيث بات الدوري السعودي 
املدعوم ماديا من احلكومة والشركات األهلية منوذجا فريدا 
في القارة اآلســيوية، فأخرج جنوما على مستوى عال من 
احلرفية واملهارة بعدما اكتسبوا خبرات من النجوم األجانب 

واملدربني املقتدرين.
ويدخل األخضر السعودي غدا السبت مواجهته الثانية 
أمام بولندا وتتطلب منه احلذر الشديد من قدرة اخلصم على 
التهديف من خالل الكــرات العرضية، وعليهم أن يتعاملوا 
مع املباراة وكأن شــيئا لم يكن مع األرجنتني، ويدخلوها 
بروحهم القتالية وإمكانياتهم في حسن التعامل مع الفرص 

املتاحة للتسجيل.
٭ أزعجونا األملان منذ وصولهم الدوحة بشــعار يندى له 
اجلبني، وأدخل احتادهم والعبوهم الرياضة في السياسة، فجاء 
الرد قاصما من الكمبيوتر الياباني، وكأن أحفاد الساموراي 
يقولون لهم «تأدبوا وصيروا رجاجيل». املانشافت وتعني 
باألملانية «املنتخب» فاز باللقب أربعة مرات آخرها مونديال 
٢٠١٤ ومثلها وصيفا، أي إنــه ليس فريقا يدخل من الباب 
األمامي ويخرج من الباب اخللفي، األملان يلعبون كرة مييزها 
املتابعون القدامى حتى لو تبدلت قمصانهم وتغطت وجوههم 

سيقولون هذه كرة «أملانية».
٭ مشجعو املنتخب االســباني يرونه كفؤا إلحراز اللقب 
وإعادة الهيمنة االسبانية على العالم في فترة اكتساح األلقاب 
«كأس أوروبا ٢٠٠٨ وكأس العالم ٢٠١٠» بقيادة املدرب الداهية 
«املدريدي» دل بوسكي، وقدم اإلسبان للعالم في أول مباراة 
لهم كرة راقية جدا أمطروا فيها شــباك كوستاريكا بسبعة 
أهداف، مؤكدين ان الوصول الى شباك اخلصوم ليس بهذه 
الصعوبة التي يتخيلها البعض. مدرب املاتادور االســباني 
لويــس انريكي وهو العب ارتكاز ســابق ال ميلك عناصر 
من عينة أنييســتا وتشافي وألونسو في خط الوسط لكنه 
ميلك عناصر «حية» متوقدة قادرة على املضي قدما بثبات.

٭ أظهرت وسائل التواصل االجتماعي الوجه اآلخر للمشجعني 
من كل دول العالم، وبعد فوز السعودية على األرجنتني لم 
يتقبل مشجعو األخير اخلسارة وخرجت من بعضهم إشارات 
غير الئقة خارج امللعب، وقدم اليابانيون كعادتهم درسا في 
احملافظة على نظافة املالعب، ومن حســن حظ البطولة أن 
املشــجعني اإلجنليز لم يحضروا بكثافة ملا عرف عنهم من 

إثارة الشغب في كل بطولة إن فازوا أو خسروا!
٭ املكســيك منتخب غريب، حتى لقبــه «الثالثة» ال يغيب 
عن كأس العالم وال يخرج مبكرا من الدور التمهيدي، يلعب 
ويســتمتع ويقاتل ويخرب على اآلخرين لكنه ال ينافس، 
وحلارس مرماه غيرميو أوتشوا «٣٧سنة» قصة لطيفة فهو 
ال يظهر إال كل أربع سنوات مع كأس العالم ويتألق ثم يعود 
لناديه املكســيكي، وجنح في املباراة املاضية في صد ركلة 
جزاء من البولندي ليڤاندوفسكي، ويذكر ان هذه املشاركة 

هي اخلامسة له على التوالي في كأس العالم.



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

٣+ ١١٠٠٢٠٢البرازيل

٣+ ١١٠٠١٠١سويسرا

٠- ١٠٠١٠١١الكاميرون

٠- ١٠٠١٠٢٢صربيا

املجموعة الثامنة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٣+ ١١٠٠٣٢١البرتغال

١٠١٠٠٠٠١أوروغواي

١٠١٠٠٠٠١كوريا اجلنوبية

٠- ١٠٠١٢٣١غانا

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 - ١:٠٠٠سويسرا × الكاميرون١٣

٠ - ٤:٠٠٠األوروغواي × كوريا اجلنوبية١٤

٣ - ٧:٠٠٢البرتغال × غانا١٥

٢ - ١٠:٠٠٠البرازيل × 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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اجلمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

مورينيو: األوروبيون مصابون بالغرورمورينيو: األوروبيون مصابون بالغرور
قال البرتغالي جوزيــه مورينيو، مدرب نادي روما 
اإليطالــي، إن فوز اليابان على أملانيا ٢-١ في مســتهل 
مشــوار املنتخبني بكأس العالم لم يكن مفاجأة، مشيرا 

إلى أن هناك غرورا في كرة القدم األوروبية.
وقال مورينيو في تصريحات صحافية متحدثا عن فوز 
اليابان على أملانيا: بالطبع، إنه إجناز رائع، لكن بصراحة، 
لــم يكن «مفاجأة مجنونة»، اليابان فريقها جيد، ولديها 

العبون جيدون، وتكتسب اخلبرات في هذه األحداث.
وأضاف: غالبية منتخب اليابان يلعبون في أوروبا، 
ويتطورون بشكل أسرع ويفهمون بشكل أفضل ما هي 

اللعبة عالية املستوى، وأعتقد أن عقلية الالعبني والفريق 
ميكن أن حتدث فرقا أيضا.

وأشــار مورينيو إلى وجود «غرور» في كرة القدم 
األوروبية، قائال: «أعتقد في هذه اللحظة في كرة القدم 
األوروبية، أن هنــاك تركيزا كبيرا على الفرد، وتركيزا 

كبيرا على الذات».
واختتم: لقد دربت العبني آسيويني، لكن لم أدرب أبدا 
العبني يابانيني، وكنت محظوظا ألنني دربت أفضل العب 
آسيوي (سون هيونغ مني)، وأدرك أن العقلية خاصة حقا، 
فالفريق هو أهم شيء لديهم، فهم ال يلعبون ألنفسهم.

املجموعة اخلامسة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٣+ ١١٠٠٧٠٧إسبانيا

٣+ ١١٠٠٢١١اليابان

٠- ١٠٠١١٢١أملانيا

٠- ١٠٠١٠٧٧كوستاريكا
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