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إصدار خاص لكأس العالم

ميسـي يعود ميسـي يعود 
بـ «التانغو»بـ «التانغو»

مبابي يطير بـ «الديوك» إلى الدور الثاني مبابي يطير بـ «الديوك» إلى الدور الثاني 

أمل السعودية قائم.. والوعد مع املكسيكأمل السعودية قائم.. والوعد مع املكسيك

تونس تلعب.. وأستراليا تنتصر!تونس تلعب.. وأستراليا تنتصر!
١١:٠٠ beIN sports max كوستاريكااليابان

٢٤:٠٠ beIN sports max املغرببلجيكا

١٧:٠٠ beIN sports max كنداكرواتيا

٢١٠:٠٠ beIN sports max أملانياإسبانيا
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تونس ال تعرف طريق املرمى.. 
تونس ال تعرف طريق املرمى.. 

وأستراليـا تنتصروأستراليـا تنتصر
عقدت تونس مهمة التأهل إلى الدور الثاني للمرة األولى في تاريخها 
كثيرا بخسارتها أمام أستراليا ٠-١ أمس على ستاد اجلنوب في الوكرة، 
ضمن منافســات اجلولة الثانية للمجموعة الرابعة في مونديال قطر 

لكرة القدم.
وسجل هدف اللقاء الوحيد العب التعاون السعودي سابقا وفاجيانو 
أوكاياما الياباني من الدرجة الثانية ميتشل ديوك من ضربة رأسية (٢٣).

واستهلت تونس مشوارها املونديالي في سادس مشاركة، لها بتعادل 
ثمني أمام الدمنارك (٠-٠)، فيما تعرضت أستراليا لهزمية قاسية أمام 

فرنسا حاملة اللقب ٤-١.
وتقلصت آمال تونس بشكل كبير في بلوغ ثمن النهائي، خصوصا 

وأنها تالقي فرنسا بطلة العالم في اجلولة األخيرة.
وعلق مدرب تونس جالل القادري على اخلسارة: «مرة أخرى افتقدنا 
للنجاعة الهجومية، هذه هي أحكام الكرة، في املســتوى العالي يجب 
أن تصنــع الفارق من أنصاف الفرص. أعتذر مــن اجلماهير وأحببنا 

أن نفرحهم».
بــدوره، قال املدافع ياســني مرياح: «أحببنا أن نســجل لكن الكرة 
عاكســتنا، ضيعنا شــوطا كامال، ولم ندخل أجواء املباراة. هذه كأس 
العالم. يجــب أن نبقى مركزين، ولدينا مباراة أخرى نأمل التعويض 

خاللها».
وهــذه ثاني مرة فقط في ١٨ مباراة في املونديال حتافظ أســتراليا 

على شباكها نظيفة، بعد مواجهتها مع تشيلي عام ١٩٧٤.
وأجرى القادري تغييرا وحيدا على تشكيلته األساسية التي خاضت 
املباراة االولى، فأدخل في خط املقدمة نعيم السليتي (االتفاق السعودي) 
بدال من أنيس بن سليمان (بروندبي الدمناركي)، وحذا غراهام أرنولد 
مدرب أستراليا حذوه بإدخاله مدافع بريشيا اإليطالي فران كاراتشيتش 

بدال من مدافع هارتس االسكتلندي ناثانيال أتكينسون.
استهل املنتخب االسترالي الشوط األول ضاغطا، إال أن تونس حتررت 
مــن الدفاع وفي لعبة جماعية وصلــت الكرة من عصام اجلبالي على 
الرواق االمين إلى يوسف املساكني داخل املنطقة لم يحسن استغاللها 

(٢٠)، قبل أن يسدد بعد دقيقة محمد دراغر كرة علت املرمى.
ومن هجمة منسقة مرر كريغ غودين من اجلناح االيسر كرة عرضية 

اصطدمت بدراغر وحولت مسارها داخل املنطقة، ليتابعها ديوك ضربة 
رأسية هزت شباك احلارس أمين دحمان (٢٣).

وكادت تونــس تدرك التعادل بعد رمية متــاس إلى اجلبالي ومنه 
إلى املساكني داخل املنطقة ليمررها بدوره إلى دراغر سددها وأبعدها 
املدافــع كاي رولــز (٤١)، قبل أن يهدر املســاكني فرصة تعادل جديدة 
بتســديدة إلــى جانب القائم األيســر لم يحرك لها حــارس كوبنهاغن 

الدمناركي ماثيو راين ساكنا (٤٥+٣).
مع بداية الشوط الثاني، زج القادري بالعب الدحيل القطري فرجاني 
ساسي بدال من املدافع دراغر بهدف تنشيط الوسط، فتالعب املساكني 
باملدافع على الرواق األمين ومرر كرة عرضية أبعدها احلارس (٦٠).

وفي يقظة تونســية سدد منتصر الطالبي كرة من مسافة ٢٧ مترا 
مــن دون خطورة التقطها احلارس رايــن (٨٤)، ليحبط املدافع هاري 
ســوتار هجمة خطرة باعتراضه الكرة من بــني قدمي مهاجم الكويت 
الكويتي طه ياسني اخلنيسي (٨٦)، ليعود ويسدد اخلزري كرة سهلة 

بني يدي احلارس (٨٨)، من دون أن تتبدل النتيجة.

تونس وأستراليا في سطور

٭ املباراة: تونس - أستراليا (٠-١)
٭ امللعب: ستاد اجلنوب في الوكرة.

٭ اجلمهور: ٤١٨٢٣ متفرجا.
٭ املجموعة الرابعة - الدور األول (اجلولة الثانية).

٭ احلكم: األملاني دانيال سييبيرت.
٭ الهدف: أستراليا: ميتشل ديوك (٢٣).

٭ اإلنذارات: تونس: عيسى العيدوني (٢٦)، علي العابدي (٦٤)، فرجاني ساسي (٩٠+٣).

٭ التشكيلتان:
٭ تونس (املدرب: جالل القادري): أمين دحمان - منتصر الطالبي، ديالن برون (وجدي 
كشريدة، ٧٤)، ياسني مرياح، محمد دراغر (فرجاني ساسي، ٤٦)- علي العابدي، عيسى 
العيدوني (وهبي اخلزري، ٦٧)، الياس السخيري، - يوسف املساكني، عصام اجلبالي 

(طه ياسني اخلنيسي، ٧٣)، نعيم السليتي.
٭ أستراليا (املدرب: غراهام أرنولد): ماثيو راين، فران كاراتشيتش (ميلوش ديغينيك، 
٧٥)، هاري سوتار، عزيز بهيتش، كاي رولز، رايلي ماكغري (أيدين هروستيتش، ٦٤)، 
آرون موي، جاكسون إيرفاين، ماثيو ليكي (كيانو باكوس، ٨٥)، ميتشل ديوك (جاميي 

ماكالرين، ٦٤)، كريغ غودوين (أوير مابيل، ٨٥).

٭ مدرب تونس جالل القادري: «مرة أخرى 
افتقدنا للنجاعة الهجومية، هذه هي أحكام 
الكرة، في املستوى العالي يجب أن تصنع 
الفــارق مــن أنصــاف الفرص. أعتــذر من 

اجلماهير وأحببنا أن نفرحهم».
٭ املدافع التونسي ياسني مرياح: «أحببنا أن 
نسجل لكن الكرة عاكستنا، ضيعنا شوطا 
كامــال، ولم ندخل أجواء املباراة. هذه كأس 

العالم. يجب أن نبقى مركزين، ولدينا مباراة 
أخرى نأمل التعويض خاللها».

٭ مهاجم أستراليا كريغ غودين: «كنا نتوقع 
مباراة صعبة، ولكننا هنا ليس من أجل مجرد 
املشاركة بل من أجل جتاوز دور املجموعات. 
حصدنا ٣ نقاط مهمة واآلن سنخوض مباراة 

صعبة أخرى أمام الدمنارك».
٭ احلارس البديل البشير بن سعيد: «أهدرنا 

الكثير مــن الفرص واملنتخــب بإمكانه أن 
يخلق الفرص للتسجيل ولكن التوفيق لم 
يكن إلى جانبنا»، مضيفا: «حصل املنتخب 
األسترالي على فرصة واحدة وجنح بفضلها 
في افتتاح التســجيل. لم ينقصنا أي شيء 
ومنلك الثقة وآمل أن نتمكن من التأهل إلى 
الــدور الثاني والبناء على الشــوط الثاني 

ملباراة اليوم».

القادري: افتقدنا للفاعلية الهجومية.. ومرياح: الكرة عاكستنا
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«الديوك» حتسم التأهل 

من بوابة الدمنارك

فرنسا والدمنارك في سطور

٭ املباراة: فرنسا ـ الدمنارك (٢-١)

٭ امللعب: ستاد ٩٧٤ في الدوحة.
٭ اجلمهور: ٤٢٨٦٠ متفرجا.

٭ املجموعة الرابعة ـ الدور األول (اجلولة الثانية).

٭ احلكم: الپولندي سيمون مارتشينياك.

٭ األهداف: فرنسا: كيليان مبابي (٦١ و٨٦)، الدمنارك: 
أندرياس كريستنسن (٦٨).

٭ اإلنذارات: فرنســا: جول كونديه (٤٣)، الدمنارك: 

أندرياس كريستنسن (٢٠)، وأندرياس كورنيليوس (٢٣).

التشكيلتان

٭ فرنســا (املدرب: ديدييه ديشان): هوغو لوريس، 

جول كونديه، رافايل ڤــاران (إبراهيما كوناتيه، ٧٥)، 

دايو اوباميكانو، تيو هرنانديز، أوريليان تشواميني، 

أدريان رابيو، عثمان دميبيليه (كينغسلي كومان، ٧٥)، 

انطوان غريزمان (يوسف فوفانا، ٩٠+٢)، كيليان مبابي، 

أوليڤييه جيرو (ماركوس تورام، ٦٣).

٭ الدمنارك (املدرب: كاســبر هيوملاند): كاسبر 

شمايكل، أندرياس كريستنسن، يواكيم أندرسن، 

ڤيكتور نلســون، راســموس كريستنسن 

(ألكسندر با، ٩٠+٢)، بيار إميل هويبيرغ، 

يواكيم مايهلي، كريستيان إريكسن، يسبر 

ليندستروم (كريستيان نورغراد، ٨٥)، 

ميكيل دامســغارد (كاسبر دولبرغ، 

٧٣)، وأندرياس كورنيليوس (مارتني 
برايثوايت، ٤٦).

 و

أندرياس كريستنسن (٢٠)، وأندرياس كورنيليوس (٢٣).

)، كيليان مبابي،  انطوان غريزمان (يوسف فوفانا، ٩٠
انطوان غريزمان (يوسف فوفانا، ٩٠
٩٠

شمايكل، أندرياس كريستنسن، يواكيم أندرسن، 

يواكيم مايهلي، كريستيان إريكسن، يسبر 

٧٣)، وأندرياس كورنيليوس (مارتني 

باتت فرنسا، حاملة اللقب، أول املتأهلني إلى الدور 

ثمــن النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في 

قطر، بفوزها على الدمنارك بثنائية لنجمها كليان 

مبابي، أمس على ملعب «٩٧٤» في الدوحة في ختام 

اجلولة الثانية من منافسات املجموعة الرابعة.

وكانت فرنسا البادئة بالتسجيل عبر مبابي (٦١)، 

وردت الدمنارك بواسطة مدافع برشلونة اإلسباني 

أندرياس كريستنســن (٦٨)، قبــل أن يحقق جنم 

باريس سان جرمان ثنائيته في الدقيقة ٨٦، رافعا 

رصيده إلى ثالثة أهداف في النســخة احلالية والـ 

٣١ مع منتخــب بالده فلحق بزين الدين زيدان الى 

املركز السابع على الئحة الهدافني التاريخيني للديوك.

وهو الفوز الثاني لفرنســا في النسخة احلالية 

بعد األول على أســتراليا ٤-١ فــي اجلولة األولى، 

فعــززت موقعها في الصدارة برصيد ســت نقاط، 

بفارق ثالث نقاط أمام أستراليا الفائزة على تونس 

١-٠ في افتتاح اجلولة مبلعب اجلنوب في الوكرة، 

وباتت الصدارة في متناول الفرنسيني نظريا، فحتى 

فــي حال خســارتها مباراتها االخيــرة أمام تونس 

بفارق هــدف، مثال، يتعني على أســتراليا التغلب 
على الدمنارك بفارق خمسة.

وجنحت فرنســا فــي الثأر من الدمنــارك التي 

هزمتها مرتني هــذا العام وحتديدا الصيف املاضي 

عندمــا تغلبت عليها في دور املجموعات ملســابقة 

دوري األمم األوروبيــة ٢-١ في باريس و٢-٠ ايابا 
في كوبنهاغن.

كما تغلبت فرنسا على الدمنارك للمرة الثانية 

فــي أربع مواجهات في العــرس العاملي بعد االولى 

علــى ارضها ٢-١ عــام ١٩٩٨ فــي دور املجموعات، 

مقابل خســارة في الدور ذاته في النســخة التالية 

٢-٠ عام ٢٠٠٢، وتعادل سلبي في النسخة االخيرة 
في روسيا ٢٠١٨.

وهو الفوز الســادس تواليا لفرنســا في كأس 

العالم، في إجناز حتققه للمرة األولى في تاريخها 

معادلة ما حققه اجليل الذهبي إلسبانيا عام ٢٠١٠.

وجتمــد رصيــد الدمنــارك عنــد نقطــة واحدة 

وتراجعت إلى املركز الثالث وباتت مطالبة بالفوز 

على أســتراليا في اجلولة الثالثة األخيرة األربعاء 

املقبــل حلجز بطاقتها إلى ثمن النهائي، وهو األمر 

ذاته الذي حتتاج إليه تونس في مباراتها مع فرنسا 

في اليوم ذاته، وفي حال تساوي تونس والدمنارك 

في النقاط يتم االحتكام الى فارق األهداف.

وأجرى مدرب فرنسا ديدييه ديشان ثالثة تبديالت 

على تشــكيلة اجلولة األولــى، فدفع برافايل ڤاران 

بعــد تعافيه من االصابة مــكان ابراهيما كوناتيه، 

وتيــو هرنانديز مكان شــقيقه لــوكا الذي أصيب 

في املباراة االولى وسيغيب عن النهائيات، وجول 
كونديه مكان بنجامان باڤار.

من جهته، قام مدرب الدمنارك كاسبر هيوملاند 

بأربعــة تغييــرات، فغاب ســيمون كاير وتوماس 

ديالينــي الذي أبعدتــه إصابة فــي اجلولة االولى 

عــن البطولة بأكملها وكاســبر دولبرغ وأندرياس 

ســكوف أولسن، وشــارك مكانهم ڤيكتور نلسون 

ويسبر ليندستروم وأندرياس كورنيليوس وميكل 
دامسغارد.

وكانــت أول وأخطــر فرصة عندمــا مرر جناح 

برشلونة اإلسباني عثمان دميبيلي كرة عرضية 

من اجلهة اليمنى طار لها العب وسط يوڤنتوس 

اإليطالــي أدريان رابيو برأســه فوق اجلميع، لكن 

حارس مرمى نيس الفرنسي كاسبر شمايكل أبعدها 
بصعوبة من باب املرمى (٢١).

وتوغل جناح أتلتيكو مدريد اإلسباني أنطوان 

غريزمان داخل املنطقة وســدد كــرة قوية ابعدها 

شمايكل بقدمه اليسرى (٣٣). وردت الدمنارك بهجمة 

مرتدة أنهاها كورنيليوس بتسديدة بجوار القائم 

األيسر (٣٦). وتخلص مبابي من العبني في منتصف 

امللعب وانطلق بسرعة وتوغل داخل املنطقة وسدد 

كرة قوية أبعدها شمايكل إلى ركنية (٥٧).

وتلقى غريزمان كرة عالية على مشارف املنطقة 

من العب وســط ريال مدريد اإلســباني أوريليان 

تشواميني فهيأها لنفسه على صدره وسددها قوية 
بيسراه فوق املرمى (٥٩).

وجنحت فرنسا في ترجمة أفضليتها إلى هدف 

بعد لعبة مشتركة بني هرنانديز ومبابي اللذين تبادال 

الكرة مرتني قبل أن يهيئها االول للثاني فســددها 

بيسراه من مسافة قريبة على يسار شمايكل (٦١).

وأدركت الدمنارك التعادل عبر كريستنسن بضربة 

رأسية قوية من مسافة قريبة (٦٨).

وأنقذ حارس مرمى توتنهام اإلجنليزي هوغو 

لوريس عرين الديوك من هدف ثان بتصديه لتسديدة 
قوية من ليندستروم (٧٣).

وجنح مبابي في تســجيل هــدف الفوز عندما 

تابع بفخذه األمين متريرة عرضية لغريزمان أمام 
املرمى (٨٦).
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احلظ يتخلى عن «األخضر»
تخلى احلظ عن املنتخب الســعودي في مواجهته أمام 

منتخب پولندا أمس وخسر ٠-٢ في املباراة التي أقيمت على 

ستاد «املدينة التعليمية» ضمن اجلولة الثانية من منافسات 

املجموعة الثالثة. فبعد إجنازهم االفتتاحي التاريخي ومباراة 

العمــر أمام أرجنتني ليونيل ميســي (٢-١)، ســقط رجال 

املدرب الفرنســي هيرفي رينارد بهدفي بيوتر زيلينسكي 

(٣٩)، وروبــرت ليڤاندوڤســكي (٨٢) الــذي وقع على أول 

أهدافه في كأس العالم بعد صيام طويل.

ورفعت پولندا رصيدها إلى ٤ نقاط في مقابل ٣ للسعودية.

وقرر رينارد إشراك سامي النجعي ومحمد البريك بدال 

من املصابني قائد املنتخب ســلمان الفرج والظهير األيسر 

ياسر الشهراني الذي خضع لعملية جراحية، باإلضافة إلى 

عبداإلله العمري بدال من حسن التمبكتي.

وكان املنتخب الســعودي مينــي النفس بأن يكون أول 

املتأهلــني إلى ثمن النهائــي، وأول منتخب عربي يبلغ هذا 

الدور للمرة الثانية بعد العام ١٩٩٤.

لكن رغم تقدميه عرضا جيدا معظم فترات املباراة، ال بل 

تفوقه على نظيره، فإنه لم يحسن ترجمة الفرص الكثيرة 

التي ســنحت له، الســيما إضاعة ركلة اجلزاء عبر ســالم 

الدوسري التي كانت ستمنحه التعادل أواخر الشوط األول.

وشهد امللعب حضور أعداد غفيرة للجماهير السعودية 

في املدرجات، فلم يترددوا في الهتاف لالعبي منتخب بالدهم.

وخاض املنتخب السعودي املباراة وكأنه يلعب على أرضه 

وبني جمهوره، فبدا العبوه واثقني منذ البداية، وكانت النية 

واضحة مبهاجمة املرمى الپولندي وعدم التقوقع في اخلط 

اخللفي، فتبادلــوا الكرة بثقة عالية بالنفس. وأقدم محمد 

كنــو على مجهود فردي تخطى فيه العبني من پولندا قبل 

أن ميرر باجتاه فراس البريكان على اجلهة اليمنى ليعيدها 

االخير اليه قبل ان يطلقها االول قوية طار لها فويتشــيخ 

شتشــيزني وأبعدها ببراعــة (١٨). وحتصل العمري على 

بطاقــة صفراء ثانية في البطولة وســيغيب عــن املباراة 
األخيرة لبالده ضد املكسيك.

وكاد املنتخب الپولندي يفتتح التسجيل خالفا ملجريات 

اللعب، عندما احتسبت له أول ركلة ركنية فسددها كريستيان 

بييليك رأســية كانت فــي طريقها إلى املرمــى لكن صالح 

الشهري أبعدها في اللحظة األخيرة (٢٦).

وانفــرد ليڤاندوڤســكي مبحمد العويــس وحاول غمز 

الكــرة من فوقه فلم يفلح، لكنه حلــق بها ومررها باجتاه 

زيلينسكي الذي تابعها في الشباك (٣٩).

واحتسب احلكم ركلة جزاء للسعودية بعد العودة إلى 

تقنية حكم الڤيديو املساعد (var) إثر إعاقة بييليك للشهري 

من اخللف، فانبرى لها ســالم الدوســري، لكن شتشيزني 

تصدى لها ببراعة ثم تدخل بأطراف أصابعه ليبعد متابعة 
من البريك (٤٥+١).

وفي مطلع الشوط الثاني، قدم الدوسري عرضا مهاريا 

وزعزع الدفاع الپولنــدي ومرر كرة داخل املنطقة وصلت 

إلى البديل نواف العابد، لكن األخير تعثر قبل أن يســدد، 

فضاعت فرصة جيدة للسعودية إلدراك التعادل (٥٤).

وكاد املنتخــب الپولندي يعزز تقدمــه لكن الكرة التي 

ســددها أركاديوش ميليك تصدت لهــا العارضة (٦٣)، ثم 

حاول ليڤاندوڤسكي فكان القائم له باملرصاد هذه املرة (٦٥).

ووجه ليڤاندوڤسكي الضربة القاضية لـ «األخضر» عندما 

فشل املالكي في السيطرة على الكرة على مشارف املنطقة، 

فانتزعها جنم نادي برشــلونة اإلسباني لينفرد بالعويس 

ويسدد بيسراه زاحفة داخل الشباك (٨٢)، قبل أن يجهش 

بالبكاء فرحــا بافتتاح رصيده من األهداف املونديالية في 

املباراة اخلامسة له (٣ في روسيا).

الفيصل: «خيرها بغيرها».. وليڤا يعادل رقم بيليه
أشــاد وزير الرياضة الســعودي األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل بكتيبة «األخضر» رغم اخلسارة أمام پولندا.
وكتب األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حســابه 
الشخصي في موقع تويتر «خيرها في غيرها يا أبطال، قدمتم 

أداء متميزا، ثقتنا فيكم كبيرة، ومعوضني خير بإذن اهللا».
من جانبه، أبدى الفرنسي هيرفي رينار، مدرب األخضر 
السعودي، رضاه باملستوى الذي ظهر به الفريق رغم اخلسارة 
أمام نظيره الپولندي، وقال بعد املباراة «في بعض األحيان يجب 
أن تكون فعاال، ونحن لم نكن كذلك، لكني فخور، والكرة لم 
تنصفنا، وكنا نستحق التعادل على أقل تقدير»، مضيفا «لم 
ننته بعد، ما زلنا واقفني وسنقاتل للنهاية ولن نستسلم، لقد 

كنا قريبني جدا من التسجيل وأهدرنا ركلة جزاء».
وعن تأثير الغيابات على املنتخب في املباراة القادمة أمام 
املكســيك، ختم «لدينا فريق جيد، ومنلك البديل املناسب، 

تذكروا كلماتي جيدا: لم ننته بعد، كونوا معنا».

من جهته، أبدى جنم منتخب پولندا روبرت ليڤاندوڤسكي 
ســعادته بتسجيل أول أهدافه في كأس العالم على اإلطالق، 
وقال «منذ دخولي أرض امللعب وخالل النشيد الوطني، شعرت 
أن اليوم يومي، لقد كافحت دائما من أجل تسجيل هدف في 
كأس العالم، واليوم متكنت من ذلك، وتسجيل أول هدف في 
املونديال أمر مثير لالهتمام، لكني ال أفكر في األرقام الفردية، 

بل العمل اجلماعي للوصول إلى أهدافنا».
وأشار «ليڤا» إلى أنه اســتبدل احلذاء الذي ارتداه أمام 
املكسيك، ألنه لم يكن يشــعر باالرتياح في املباراة األولى، 

بسبب التصاق احلذاء أكثر باألرض.
هذا وحقق النجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، رقمني 
قياسيني حيث وصل ليفاندوفســكي للهدف رقم ٦٠٠ مع 
األندية واملنتخب في كل البطوالت، فيما وصل للهدف رقم 
٧٧ مع منتخب بالده ليعادل األســطورة البرازيلي بيليه في 

عدد أهدافه الدولية.
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متابعة: يحيى حميدان

أبقى النجم ليونيل ميسي منتخب بالده األرجنتني 
في احلسابات بعدما قاده للفوز على املكسيك ٢-٠ أمس 
على ستاد «لوسيل» ضمن اجلولة الثانية من منافسات 
املجموعة الثالثة في كأس العالم ٢٠٢٢ املقامة في قطر.

وارتقى «التانغو» للمركز الثاني في املجموعة الثالثة 
برصيد ٣ نقاط ويتقدم على السعودية صاحبة املركز 
الثالث بفارق األهداف، فيما يتصدر املنتخب الپولندي 
الترتيب برصيد ٤ نقاط، ويحتل املكسيك املركز الرابع 
واألخير برصيد نقطة وحيدة، وتبقى كل االحتماالت 
مفتوحــة في هــذه املجموعة انتظــارا للجولة الثالثة 

واألخيرة يوم األربعاء املقبل.

غابت املتعة الكروية عن الشوط األول من املباراة 
بعدما انحصر اللعب وسط امللعب مع كثرة االلتحامات 
البدنية، واعتمد املكسيكيون على دفاع املنطقة إلغالق 
املساحات على الهجوم األرجنتيني، ما جعل «التانغو» 
يخرج بتســديدة واحدة فقط صوب املرمى املكسيكي 
من الوتارو مارتينيز ولكن كرته مرت فوق العارضة 
للحــارس غويليرمــو أوتشــوا (٤٠)، وغــاب النجــم 
األرجنتيني ليونيل ميســي عن لعــب أدوار البطولة 
بعدما استسلم للرقابة املكسيكية وجنح في املراوغة 

مرة واحدة فقط من ٣ محاوالت.
وكان «إل تــري كولــور» أفضل نســبيا هجوميا، 
وجاءت أخطر محاوالته من ركلة حرة مباشرة نفذها 
أليكســيس ڤيغا وتصــدى لها احلــارس األرجنتيني 

إمييليانو مارتينيز بتألق الفت (٤٥)، لينتهي الشوط 
األول بالتعادل من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني عاد «رفاق ميسي» بصورة 
مغايرة متاما بعدما سيطروا على الكرة وخلقوا عدة 
فرص متاحة للتسجيل، وخطف النجم ميسي هدف 
السبق لألرجنتني من تسديدة جميلة من خارج منطقة 
اجلزاء ذهبت للزاوية اليســرى الســفلية للحارس 
أوتشوا (٦٤)، وبعد ذلك حافظ العبو «التانغو» على 
انضباطهم وحرموا املكسيك من تهديد مرماهم بعد 
روح قتالية عالية من جانبهم، وسجل البديل إنزو 
فرنانديز هدف االطمئنان لألرجنتني بعدما تســلم 
الكرة من ميسي واخترق الدفاع املكسيكي ليضعها 

في املرمى املكسيكي (٨٧).

 «التانغو»..   «التانغو»..  
بخير مع ميسيبخير مع ميسي

«البرغوث» يعادل أهداف مارادونا ورونالدو
أحرز ليونيل ميســى هدفه الثامن في كأس العالم، 
بعدما سجل هدف تقدم منتخب األرجنتني، وبهذا الهدف 
عادل ليونيل أهداف األسطورة الراحل دييغو مارادونا 
الذي سجل ٨ أهداف في كأس العالم، وكذلك عادل أهداف 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو وفقا ملا جاء في شبكة 

«أوبتا» لإلحصائيات.
كما عادل ميسى رقم مارادونا كأكثر العب أرجنتيني 

مشاركة في املونديال بعد أن خاض مباراته الـ ٢١.
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«أسود األطلس» في مهمة تهديد «الشياطني»

هازارد: مواجهة املغرب صعبة.. وعلينا تقدمي األفضل
أكد النجم البلجيكي إيدين هازارد أن 
املنتخب املغربي أدى بشكل جيد في مباراته 
األولى في كأس العالم ٢٠٢٢، وأنه ميتلك 
عناصــر مميزة ميكنها إحداث الفارق في 

أي حلظة من املباراة.
وقــال في املؤمتر الصحافي الذي عقد 
أمس: «شاهدت املباراة األولى للمغرب أمام 
كرواتيا، وقد قدم أداء رائعا وكان من املمكن 
أن يحقــق الفوز ال أعرف كيف ســتكون 

تشــكيلتهم، ولكنــه فريق ممتــاز ولديه 
عناصر جيــدة ميكنها إحداث الفارق في 
أي حلظة من املباراة، والبد أنهم استعدوا 
جيدا، حيث إنهم يواجهون مباراة صعبة».
وحتــدث هــازارد عن تعافــي الفريق 
وقدرته على األداء مبستوى جيد للمباراة 
الثانية على التوالي، قائال: «عملية التعافي 
تسير على ما يرام، لدينا جهاز طبي يؤدي 
عمله بشــكل جيد، وبالتالي ال نعاني من 

أي قلق بشــأن هــذا اجلانب»، 
وأضاف: «املباراة التالية تأتي 
بعــد أربعــة أو خمســة أيام، 
وعملية التعافي تســير بشكل 
جيــد، ال يعــرف الالعــب عدد 
الدقائــق التــي ســيلعبها في 
املبــاراة التاليــة، لكننا نوجه 
تركيزنــا على تقــدمي أفضل ما 

لدينا».

حتــدث املدير الفني ملنتخــب كرواتيا زالتكو 
داليتش، عن مواجهة كندا: «لدي شعور إيجابي 
جتاه تشــكيلتنا املقــرر أن نخوض بها املواجهة 
املقبلــة»، وأضاف: «علينا أن نكون حذرين أمام 
كندا فمنتخبها جيد وقوي، نحن نستحق االحترام 
ملا نقدمه من طريقة لعب وألننا نحترم اجلميع».

وأكد ان التحضيرات بدأت بشكل جيد للمباراة 
«الصعبة»، مبينا: «سأعتمد على اللعب الهجومي، 
وباملســتوى الذي لعبنا به خالل الفترة األخيرة 
وبشــخصية البطل. إذ منتلك ٤ مهاجمني لديهم 
طرق خاصة، وســأختار األفضل خالل الساعات 

املقبلة».

تسعى بلجيكا، ثالثة النسخة األخيرة، إلى تلميع 
صورتها وبلوغ الدور الثاني لنهائيات كأس العالم 
في كرة القدم في قطر عندما تلتقي املغرب املتعطش 
إلــى الفوز اليوم في اجلولة الثانية من منافســات 

املجموعة السادسة.
وكانت بلجيكا حققت فوزاً بشق األنفس على كندا 
١-٠ األربعاء في مباراة كانت فيها األخيرة األفضل 
في جوانب عدة، فيما انتزع املغرب تعادال ســلبيا 
ثمينا من كرواتيا وصيفة بطلة النســخة األخيرة 

في اليوم ذاته.
وحتتاج بلجيكا الى الفوز حلســم بطاقتها الى 
ثمــن النهائي ومواصلة مشــوارها على أمل تكرار 
إجناز عام ٢٠١٨ علــى األقل عندما أحرزت امليدالية 
البرونزية، لكنها بحاجة إلى حتسني مستواها الذي 
تراجع بشكل كبير في اآلونة األخيرة مع خسارتها 
أمــام مصر ١-٢ وديا قبل البطولة وفوزها الصعب 
على كندا بهدف مهاجم فنربختشه التركي ميتشي 

باتشواي.
صحيــح أن بلجيكا خاضت املبــاراة األولى في 
غياب هدافها التاريخي مهاجم إنتر ميالن اإليطالي 
روميلــو لوكاكو بســبب اإلصابة فــي الفخذ، لكن 

صفوفها تزخر بنخبة من أبرز الالعبني في العالم في 
مقدمتهم القائد إدين هازارد وصانع ألعاب مانشستر 

سيتي اإلجنليزي كيفن دي بروين.
وشــدد دي بروين على أن منتخب بالده «ميكن 
أن يظهر املزيد من الشجاعة»، مشيرا إلى أنه ينتظر 
املزيد من زمالئه ومن نفسه بالتحديد، وقال: «أعتقد 
أنه ميكننا إظهار املزيد من الشجاعة، وأن نكون أفضل 
مع الكرة وحتسني أدائنا، على املستوى الفردي، وعلى 
املستوى اجلماعي، وآمل أن أقدم أداء أفضل بكثير».

واعتــرف دي بروين بــأن املنتخب البلجيكي ال 
ميكن أن «يلعب بنفس طريقة مانشســتر ســيتي. 
كمنتخب وطني، يتعني عليك االنسجام مع الالعبني. 
هل هذا يحبطني أحيانا؟ نعم، لكن يجب أن أظهر ذلك 
بشكل أقل، حتى لو كان الكمال هو ما أبحث عنه».

وعاد لوكاكو اجلمعة الى التدريبات في أول حصة 
له في الدوحة ومن املرجح أن يخوض مباراة األحد.

وستشكل عودة لوكاكو دفعة هائلة خلط الهجوم 
البلجيكي أمام دفاع مغربي يعاني من إصابة زميله 
الســابق في إنتر ميالن مدافع باريس سان جرمان 
الفرنســي أشــرف حكيمي، ومدافع بايرن ميونيخ 

األملاني نصير مزراوي.

وأكد طبيب املنتخب املغربي عبدالرزاق هيفتي 
اخلميس أن مزراوي أصيب في جانبه األيسر ويجب 
االنتظــار يومــني على األقل لتحديد مشــاركته في 

املباراتني املقبلتني من عدمها، فيما لم تظهر 
الفحوصات شيئا صعبا بالنسبة حلكيمي 

وأن اإلصابة خفيفــة ولكن في ميدان 
الرياضة يجب االنتباه جدا.

وتشــكل إصابة مزراوي وحكيمي 
ضربــة موجعــة للمغــرب، كونهمــا 
الوحيديــن اللذيــن بإمكانهمــا اللعب 
في مركزي املدافعني األمين واأليســر، 
خصوصــا أن أســود األطلس يعانون 

في املركز األخيــر ولو أن مدافع الوداد 
البيضاوي يحيى عطيــة اهللا قدم مباراة 

جيدة عقب دخوله مكان املدافع الباڤاري.
ويعول املغرب كثيرا على مواجهة 

بلجيــكا مــن أجل اإلبقــاء على 
حظوظــه في بلوغ الدور 

الثاني للمرة الثانية 
فــي تاريخه بعد 

عام ١٩٨٦.

يواجه منتخب كرواتيا وصيف بطل النسخة 
األخيرة لكأس العالــم نظيره كندا اليوم على 
ســتاد خليفة الدولي فــي اجلولة الثانية من 
منافسات املجموعة السادسة، ويلعب املنتخب 
الكرواتي وفي رصيده نقطة واحدة، حصدها 
بعدما فشــل فــي إيجاد الطريق إلى شــباك 
«أسود األطلس» في اجلولة األولى، وسيواجه 
الكروات منتخبا كنديا جريئا أحرج بلجيكا 
املعروف بـ«الشياطني احلمر» في املباراة 
األولى وكان قريبا من هز الشباك في أكثر 
من مرة، وسيكون مطالبا بالفوز إلنعاش 
آماله في املنافسة على بطاقتي املجموعة.

وعلق قائد كرواتيا لوكا مودريتش 
علــى التعثر أمام املغــرب قائال: «لم 
نأت إلى هنا ملجــرد اللعب وجتاوز 
دور املجموعات، فطموحنا أكبر من 
ذلك بناء على اخلبرة التي اكتسبناها 
من مونديال روسيا، ولكن طموحنا 

األول هــو جتاوز الــدور االول وفي حال متكنا من ذلك 
سنشكل خطرا على كل منتخب».

وفي جميع مشاركاتها في نهائيات كأس العالم تفاوتت 
نتائج كرواتيا بني اخلروج من دور املجموعات وحتقيق 
نتائج تفوق التوقعات بالوصول لقبل النهائي أو ملا أبعد 
من ذلك لكن مســيرتها فــي النهائيات احلالية في قطر 
رمبا تتحدد بناء على نتيجة مباراتها في مواجهة كندا 
اليوم. والتعادل أو الهزمية أمام كندا سيجعل كرواتيا 
بحاجة إلى شــيء مــن مباراتها في اجلولة األخيرة في 

مواجهة بلجيكا املصنفة الثانية عامليا.
لكن مسيرة الفريق في نهائيات روسيا األخيرة قبل 
أربعة أعوام حيث خسر في املباراة النهائية ٤-٢ أمام 
فرنسا ستؤدي بال شك إلى ظهور مقارنات بني املسيرتني.
وحرص داليتش على عدم النظر إلى املاضي عندما 
حتــدث إلــى الصحافيني بعد التعادل في ســتاد البيت 
بينما حرص على تأكيد احلاجة للمضي قدما غير مرة.

وهنــاك بعض اجلوانب اإليجابيــة التي ظهرت في 
مباراة املغرب وخاصة في خط الدفاع حيث لم يتعرض 

الفريق ألي متاعب تقريبا طوال املواجهة.
لكن االســتمرار في البطولة سيتطلب من داليتش 
الكثير من العمل أيضــا ألن التاريخ يقول إن البطولة 

تسير في واحد من اجتاهني فقط.
وتشــارك كرواتيا في نهائيــات كأس العالم للمرة 
السادســة وقد خرجــت من دور املجموعــات في ثالث 
مناســبات وحققت مسيرة هائلة مرتني عندما وصلت 
الى قبل النهائي في ١٩٩٨ وللنهائي في النسخة السابقة.
وعلى اجلهة األخرى، فقد أضحت الصورة واضحة 
لــدى كندا بعــد األداء القوي للفريق القــادم من أميركا 
الشمالية في مواجهة بلجيكا، وقد أعرب املدرب اإلجنليزي 
لكنــدا جون هيردمان عن فخــره بالعبيه: «أظهروا أن 
لدينا مكانا هنا، كان مشــجعونا مذهلني أيضا، لم يكن 
عددهم كبيرا لكنهم أعادوا احلياة إلى امللعب ورأينا أننا 
أمة كروية»، مضيفا أنا فخور حقا مبا فعلوه، علينا أن 
نواصل التمسك ببعضنا البعض ونثق في قدراتنا على 
الذهاب بعيدا، ويجب يجب أن ننســى مباراة بلجيكا، 
أمامنا مباراة كبيرة أمام كرواتيا ونستحق أن نكون هناك.

كرواتيا تتسلح باخلبرة لتجاوز «الفخ» الكندي

مدرب كرواتيا: 
نستحق االحترام ملا نقدمه
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إسبانيا وأملانيا.. قمة الكبار
تدخل أملانيا مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام إسبانيا في مونديال 
قطر ٢٠٢٢ على ســتاد البيــت بالعاصمة القطريــة (الدوحة)، ضمن 
مواجهــات اجلولــة الثانية للمجموعة اخلامســة، وبكابوس اخلروج 
املبكــر من املونديال، إذا ســقطت ثانية، بعد خســارتها املفاجئة أمام 
اليابان ١-٢ في أولى مبارياتها باملونديال، ويطارد منتخب «املاكينات» 
كابوس آخر هو خسارتها املدوية بسداسية نظيفة أمام «ال روخا» في 

نوفمبر ٢٠٢٠ في دوري األمم األوروبية.
وعندما سحبت قرعة كأس العالم في األول من أبريل الفائت، عادت 
الى أذهان األملان تلك األمسية األندلسية املأساوية في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠
فــي ملعب «ال كارتوخا» في إشــبيلية خلف أبواب موصدة، بســبب 

تداعيات جائحة ڤيروس كورونا.
بعد أشــهر من ســقوط برشــلونة ليونيل ميســي املذل ٨-٢ أمام 
بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، خشــيت إســبانيا 

إذالال آخر أمام قوة أملانية.
لكن «ال روخا» بعناصر شابة ومتجددة مع املدرب لويس إنريكي 

لم تواجه صعوبة في تعطيل «املاكينات» األملانية.
وسرعت تلك اخلسارة في رحيل املدرب يواكيم لوف، وإن لم يكن 
فوريا، وهو الذي قاد املنتخب الى لقب كأس العالم ٢٠١٤ في البرازيل 

بعد أن تولى املهام في ٢٠٠٦.
وبعدها بأربعة أشهر، وفي مارس ٢٠٢١، أعلن لوف أنه سيرحل 

عن املاكينات بعد كأس أوروبا في الصيف التي خرجت منها أملانيا 
في الدور الـ١٦ أمام إجنلترا.

مهما كانت العناصر احلاضرة اآلن وبقيادة املدرب هانزي فليك 
الذي هدد جميع األساســيني بتغييرهم بعد الســقوط الصادم أمام 

اليابان، قبل ســاعات من فوز «ال روخا» التاريخي بســباعية نظيفة 
على كوســتاريكا، فإن ذكرى أمسية ذاك اخلريف القامتة ال تزال حية 

في األذهان األملانية، ورمبا أكثر في األذهان اإلسبانية.
من جانبه، قال مهاجم منتخب إسبانيا ألفارو موراتا: «أملانيا 

هي أملانيا، لديها تاريخ ولديها فريق يجب احترامه، يجب أن 
ندخل املباراة وكأنها نهائي»، مضيفا: أعتقد أننا يجب أن 

ننســى نتيجة مباراة كوســتاريكا، كأس العالم يبدأ 
اآلن، لدينا مباراة مهمة ضد أملانيا ميكن أن متنحنا 

التأهل وتقضي عليهم، ال أحد ســيتذكر مباراتنا 
األولى إذا خرجنا في ربع النهائي أو دور الـ ١٦، 
علينا أن نســتمر، واعتقدت أنني لن ألعب في 

كأس العالم أبدا.

بعد مفاجأته املدوية بتغلبه على املنتخب األملاني 
في مباراته االفتتاحية بنهائيات كأس العالم لكرة 
القدم، املقامة حاليا في قطر، يبحث منتخب اليابان 
عــن انتصار آخر فــي املونديــال، حينما يواجه 
نظيره الكوســتاريكي اليوم، ضمن منافسات 
اجلولــة الثانية في املجموعة اخلامســة من 
مرحلة املجموعــات للمونديال، على ملعب 

ستاد أحمد بن علي املونديالي.
وجــذب منتخب اليابــان األضواء إليه 
خالل منافسات اجلولة األولى، عقب فوزه 
املثير ٢-١ على منتخب أملانيا، األربعاء 
املاضــي، ويتواجــد منتخــب اليابان، 
الذي يشــارك في املونديال للنســخة 
الســابعة علــى التوالــي، فــي املركز 
الثانــي بترتيب املجموعة، برصيد ٣

نقاط، بفــارق األهداف خلف منتخب 
إسبانيا املتصدر، املتساوي معه في 
نفــس الرصيد، عقب فوزه الســاحق 

٧-٠ على منتخب كوستاريكا، متذيل الترتيب في 
اجلولة األولى.

ووصف هاجيمي مورياسو، املدير الفني ملنتخب 
اليابان، الفوز على أملانيا بأنه االنتصار األعظم في 
تاريخ الكرة اليابانية، حيث قال: «أعتقد أنها حلظة 

تاريخية، إنه انتصار تاريخي، على أقل تقدير».
ويعول املنتخب الياباني املعروف بـ «الساموراي» 
في البناء على انتصاره املذهل على أملانيا، والتقدم 
خطوة عمالقة أخرى نحو بلوغ األدوار اإلقصائية 
للمرة الرابعة في تاريخــه والثانية على التوالي، 
ومن املمكن أن يحسم منتخب اليابان صعوده مبكرا 
لدور الـ ١٦، قبل خوض لقائه األخير في املجموعة 
ضد إســبانيا يوم اخلميس املقبل، حال فوزه على 
كوستاريكا، وفشــل أملانيا في الفوز على إسبانيا 
في لقائهما الذي يجري بنفس اجلولة اليوم أيضا.

ويأمل الثنائي الياباني تاكيهيرو تومياسو، العب 
أرسنال اإلجنليزي، وهيروكي ساكاي، العب أوراو 
ريد ديامونــدز الياباني، االلتحاق باملباراة، بعدما 

تعرضا إلصابــة حرمتهما من املشــاركة في مران 
الفريق الرئيسي اجلمعة استعدادا للقاء.

وباســتثناء تومياسو، الذي يشكو من آالم في 
الفخذ اليمنى، وســاكاي الذي يعاني من مشــكلة 
عضلية في الفخذ اليســرى، تبــدو جميع األوراق 
الرابحة األخرى في صفوف املنتخب الياباني جاهزة 
متامــا للمواجهة. ورمبا ســتكون الفرصة مواتية 
أمام منتخب اليابان الســتغالل حالة عدم االتزان، 
التي يعاني منها منتخب كوســتاريكا حاليا، عقب 
خسارته القاسية أمام إسبانيا، التي كانت الهزمية 

األثقل في تاريخ مشاركاته باملونديال.
وأعرب الكولومبي لويس فرناندو، املدير الفني 
لكوســتاريكا، عن مخاوفه بشــأن احلالة الذهنية 
لالعبيه عقب الهزمية املدوية أمام إســبانيا، وقال: 
«ينبغي أن أتعامل مع هذه النتيجة وأن أفكر طويال 
فيما أقوله لالعبي فريقي لرفع معنوياتهم»، مشددا: 
أشعر بالقلق حقا من عدم قدرة فريقي على حتمل 

تلك اخلسارة الرهيبة.

إنريكي:«حتٍد جميل».. وفليك: «مباراة مهمة جدًا»

حتوم الشكوك حول مشاركة املدافع الياباني هيروكي 
ساكاي مع منتخب بالده في مباراته أمام كوستاريكا 
املقرر إقامتها اليوم، في اجلولة الثانية من منافسات، 

حيث إنه ما زال يعاني من مشكلة في الفخذ.
وتغلــب املنتخب الياباني علــى نظيره األملاني في 
أولى مباريات املجموعة اخلامسة، واآلن لديه الفرصة 

حلسم تأهله لدور الـ١٦ إذا سارت النتائج في مصلحته.
وقال ســاكاي: «ال أشــعر بهذا السوء، ولكن القرار 
النهائي يجب أن يتخذ من قبل املدرب، ســأحتدث مع 
املدرب، والفريــق، والطبيب». وأكد أنــه يريد اللعب 
ولكن «اإلصابة هي إصابة». وكان ساكاي مت استبداله 

في الدقيقة ٧٥ في املباراة أمام أملانيا.

رأى مدرب إسبانيا لويس إنريكي املواجهة مع أملانيا «حتديا 
جميال»، وذلك في لقاء سيكون الفوز به بوابة عبور «ال روخا» 
إلى ثمن النهائي. وخالفا للمنتخب األملاني الذي صدم بالسقوط 
افتتاحا أمام اليابان ١-٢، قدم شــبان إنريكي مباراة تاريخية 
أمام كوســتاريكا بســباعية نظيفة، مانحني بالدهم أكبر فوز 
لها على اإلطالق في النهائيات. وقال إنريكي عشــية املواجهة 
التي تعيد الى األذهان الهزمية املذلة لألملان على يد «الروخا» 
بسداسية نظيفة في نوفمبر ٢٠٢٠ ضمن دوري األمم األوروبية، 
إن «أملانيــا فريــق يلعب دائما من أجل الهجــوم». وتابع: «أن 
يكونوا بحاجة الى نتيجة، فسيكون لهذا األمر أثره. لكن دائما 
مــا يحاولون االحتفاظ بالكــرة، والضغط. إنهم فريق يلعب، 
مثل إسبانيا الى حد كبير، من أجل االستحواذ والسيطرة على 

املباراة». ورأى أن «هذا األمر يعني بالنسبة لنا 
أنه حتّد جميل. لدينا األهداف ذاتها وبالتالي 
أعتقد أنها ســتكون مباراة مفتوحة». وحذر 
إنريكي من أن أبطال العالم ٤ مرات فريق قادر 

على العودة من مواقف صعبة جدا.
من جانبه، فضل املنتخب األملاني أن يتحضر 
العبوه للمواجهة املصيرية عوضا عن احلضور 

بأحدهم الى املؤمتر الصحافي التقليدي عشية 
املباريات. لكن مدربهم هانزي فليك، الذي حضر 

وحيــدا قال: «لن يكــون هناك أي العب هنا معنا. 
لقد استغرقت رحلتنا ٣ ساعات وتنتظرنا مباراة مهمة 

جدا، فقلت لهم سآتي وحيدا».

«الساموراي» للقضاء على كوستاريكا

إصابة ساكاي 
تقلق اليابان
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قطر أول املودعني.. قطر أول املودعني.. 
وتنافس ثالثي في «األولى»وتنافس ثالثي في «األولى»

بات منتخب قطر أول املودعني في مونديال ٢٠٢٢
بعدمــا مني بخســارة ثانيــة تواليا وهــذه املرة أمام 
السنغال ١-٣، فميا تعادل منتخبا هولندا واالكوادور 

١-١ ضمن منافسات املجموعة األولى.
وعلى اثر نتيجة هولندا واالكوادور، رفع املنتخبان 
رصيدهما الى ٤ نقاط من مباراتني مقابل ٣ للسنغال 
وال شــيء لقطر، ما يعني أن األخيرة أصبحت خارج 
نطاق املنافسة على احدى البطاقتني رسميا. وتلعب 
قطر في اجلولة الثالثة واألخيرة أمام املنتخب الهولندي 
الثالثــاء املقبل، في حني تلتقي اإلكوادور والســنغال 

في اليوم ذاته.
ويحتاج كل من املنتخبني الهولندي واإلكوادوري 
إلــى التعادل فــي اجلولة األخيرة لبلــوغ الدور ثمن 
النهائي. أما الســنغال فتحتاج للفوز على اإلكوادور 
أو التعادل توازيا مع خسارة هولندا وأن يصب فارق 

األهداف العام ملصلحة بطلة أفريقيا.
ففي املباراة األولى على ملعب الثمامة، سجل بوالي 
ديــا (٤١) وفامــارا دييديو (٤٨) وبامبــا ديينغ (٨٤) 
أهداف الســنغال، فيما كان أول هدف لقطر في تاريخ 
كأس العالــم من نصيب محمــد مونتاري (٧٨)، الذي 

قال: «األحاســيس مختلطة، عندما تسجل أول هدف 
لبالدك في كأس العالم تكون محظوظا، لكننا خسرنا 

وأنا ال أحب اخلسارة».
وعن أسباب فشل املنتخب القطري في أول مباراتني، 
أجاب «قلة اخلبرة، هذه أول مشــاركة، لكننا سنبقي 

على اإليجابيات».
وعلى ستاد خليفة، افتتح كودي خاكبو التسجيل 
لهولندا للمباراة الثانية تواليا، بعد كرة فشلت االكوادور 
في التعامل معها لتصل إلى كالسن ومنها إلى مهاجم 
أيندهوفــن فتوغل فــي منطقة اجلزاء وســدد بقدمه 
اليسرى في الشباك (٦). وهو الهدف االول الذي يهز 
شباك االكوادور منذ هدف األرجنتيني خوليان ألفاريس 
في مارس املاضي، ضمن سلســلة من ٧ مباريات في 

مختلف املسابقات (٣ انتصارات و٤ تعادالت).
ومع انطالق الشوط الثاني، سجل ڤالنسيا ثالث 
أهدافه في املونديال ليتصدر ترتيب الهدافني والسادس 
تواليا بعد مشاركته في مونديال البرازيل ٢٠١٤ (٣)، 
بعدما تابع تسديده من ستوبينيان صدها احلارس 
نوبرت وعــادت ملهاجم فنربهتشــه التركي أودعها 

املرمى (٤٩).

سيسيه يشيد بانتصار 

«أسود التيرانغا»
أكد أليو سيسيه، املدير الفني ملنتخب السنغال، أن املباراة 
املقبلة لـ «أسود التيرانغا» أمام اإلكوادور ستكون حاسمة في 
مشوار الفريق بكأس العالم، وذلك بعد الفوز على قطر ٣-١.

وقال سيسيه، في مؤمتر صحافي، بعد الفوز على أصحاب 
األرض: «املباراة كانت صعبة وسط حاجة املنتخبني للفوز، 
وكان من املمكن إحراز أهداف أكثر، وتلقينا هدفا من خطأ 
في التغطيــة، والالعبون كانوا على املوعد طبقوا ما طلبته 
منهم، والتبديالت كانت جيدة»، مضيفا: من الصعب اجلواب 
على سؤال من ســيكون خليفة ساديو ماني في املنتخب، 
فالفريق لعب بروح املجموعة، والالعبون طبقوا ما أردناه، 
والتبديالت كانت جيدة، وهدفنا عبور اإلكوادور، والتأهل 

إلى ثمن النهائي.
وعلق أليو سيسيه على مواجهة هولندا، قائال: «كنا محبطني 
بعد اخلسارة، وجاء فوز اليوم كحافز كبير من أجل التفوق 
مســتقبال، وميكن تتويج السنغال أو أي فريق أفريقي أو 
آسيوي بكأس العالم، واألمر تغير متاما عن املاضي، وأعتقد 

أن البطولة ستكون شيقة للغاية.
من جهته، أكد املهاجم السنغالي بوالي ديا، أن فريقه كان 
هادئا خالل املباراة، مشيرا إلى أن تسجيل أول هدف له في 

املونديال «يعتبر االنطالقة الفعلية».

ساوثغيت في مرمى االنتقادات.. 

وكني: افتقدنا احلسم
انتقد األسطورة اإلجنليزية مايكل أوين، مدرب منتخب 
بالده، غاريث ســاوثغيت، لعدم اســتعانته بأفضل موهبة 

بريطانية، خالل مواجهة الواليات املتحدة.
وبقي فيل فودين، الذي يــرى أوين أنه أفضل موهبة 
إجنليزية، حبيسا على مقاعد البدالء منذ بداية املباراة وحتى 
نهايتها، رغم تبقي تبديلني لم يجرهما ساوثغيت حتى النهاية.

وكتب أوين، عبر حسابه مبوقع التدوين العاملي «تويتر»: 
«مندهش من اســتخدامنا لـ١٤ العبا حتى اآلن، بينما أكثر 

العب موهوب لدينا جالس على مقاعد البدالء».
ولم يكن جنم ليڤربول ومنتخب إجنلترا األسبق املنتقد 
الوحيد لساوثغيت، بل سار على دربه املذيع الشهير بيرس 

مورجان، مطالبا بضرورة الدفع بالعب مان سيتي.
كما وجهت بعض اجلماهير اإلجنليزية انتقادات الذعة 
للمدرب اإلجنليزي لنفس الســبب، خصوصا في ظل تألق 

فودين مع السيتيزنز هذا املوسم.
إلى ذلك، قال قائد املنتخب اإلجنليزي هاري كني إن فريقه 
لم يكن حاسما خالل التعادل السلبي مع أميركا، وقال: «لم 
يكن أفضل أداء بالتأكيد، كان لدينا فترات ســيطرة جيدة 
على الكرة، لكن لم يكن لدينا املنتج النهائي، إال أن الشــباك 

النظيفة تضعنا في موقع رائع باملجموعة».

سانشيز: راٍض عن األداء..  والصحف القطرية: مرارة الوداع لن توقف اإلبداع
يعتقد فيليكس سانشيز املدير الفني للمنتخب القطري، 
أن كرة القدم ما زالت تسير على الطريق الصحيح في البلد 
الذي يستضيف منافسات كأس العالم، وذلك رغم أن فريقه 
ودع البطولة بعد مباراتني فقط في املجموعة األولى، ما يعد 

إقصاء مبكرا لدولة مضيفة.
وقال سانشيز عقب املباراة التي أقيمت أمس اجلمعة، إنه 
ال يعتقد أن اخلســارة ١-٣ أمام املنتخب الســنغالي سجلت 

نهاية دورة.
وقال املدرب اإلسباني إن قطر لديها بعض الالعبني الصغار، 
ولدينا وضع مختلف هنا عن أي دولة أخرى بها عدد سكان 

أكبر.
وأصبحت قطر ثاني دولة تودع منافسات كأس العالم من 
دور املجموعات، بعد جنوب أفريقيا في ٢٠١٠، وكان سانشيز 
قد أعرب عن رضاه التام عن األداء الذي قدمه فريقه اجلمعة 
رغم اخلسارة أمام املنتخب السنغالي، مضيفا «الدوري احمللي 

ليس دوري تنافسيا».
ومت بناء الفريق في السنوات األخيرة مع وضع كأس العالم 
في االعتبار. عدد كبير من الالعبني جاؤوا من أكادميية كرة 

القدم اخلاصة بالبالد.

إلــى ذلك حملت الصحف القطريــة الصادرة أمس املدرب 
اإلسباني فيليكس سانشيز مسؤولية اإلقصاء املبكر ملنتخب 
«العنابي» من دور املجموعات ملونديال ٢٠٢٢ الذي يستضيفه 

على أرضه للمرة األولى في الشرق األوسط.
وشــنت معظم الصحف هجوما الذعــا على املدرب، الذي 
سبق ان قاد العنابي إلى إحراز كأس آسيا قبل ٣ سنوات للمرة 
األولى في تاريخه، محملة إياه مسؤولية الوداع املبكر جدا، 
بعد تلقي خســارته الثانية تواليا أمام السنغال (١-٣)، بعد 
هزمية افتتاحية مخيبة أيضا أمام اإلكوادور بهدفني نظيفني، 
فيما ستكون املباراة الثالثة ضد هولندا في املجموعة األولى 
هامشية لقطر التي فقدت اآلمال نهائيا في بلوغ ثمن النهائي.

وأصبحت قطر أول منتخب يودع النسخة احلالية رسميا، 
وثاني مضيف يودع الدور األول تاريخيا بعد جنوب أفريقيا 
٢٠١٠. وتصدر عنوان «خيبة أمل»، غالف ملحق صحيفة الوطن 
التي قال مدير حتريرها التنفيذي فهد العمادي إن «خطة إعداد 
املنتخب لم تكن مناسبة، كما أن تفريغ الالعبني من أنديتهم 
لم يكن موفقا»، في إشارة إلى عزل سانشيز العبي املنتخب 
نحو ٥ أشــهر في أوروبا بعيــدا عن أعني «املتطفلني» توازيا 

مع إيقاف مسابقة الدوري احمللي.

وهاجــم العمادي املــدرب سانشــيز مطالبا 
باســتبداله «حتــى لو كان هو من قــاد املنتخب 
لإلجناز التاريخي للكرة القطرية في آسيا، لكن هذا 
ال مينع انه أخفق مع الالعبني إخفاقا غير متوقع، 

أداء قبل النتيجة، وإنه إذا ما أردنا أن نتقدم، فعلى 
االحتاد اســتبداله والبحث عــن مدرب أفضل يقود 

منتخبنــا». وفيما ركزت صحيفة الراية في ملحقها 
الرياضــي على أن «مرارة الوداع لن توقف اإلبداع»، 
باإلشارة إلى االستضافة القطرية للمونديال اجلدلي 

على مشــارف الشــتاء، توقف الكاتب فــي الصحيفة 
علي عيسى عند ما وصفه بـ «اخلسارة املرة»، مطالبا 
احتاد الكرة بإجراء مراجعات ودراســة شافية ألسباب 

اخلــروج بهذه الطريقة من البطولــة. وأجرت صحيفة 
الشرق استطالعا ضم جنوما سابقني أجمعوا على حتميل 

املدرب اإلسباني مسؤولية اخلروج. وطالب العب املنتخب 
القطري الســابق رائد يعقوب بإقالة سانشيز وضخ دماء 
جديدة، فيما قال املدرب الوطني ســلمان حسن: «من غير 

املعقول أن يجري املنتخب معســكرات إعدادية مغلقة قبل 
٦ أشهر من املونديال».

فان دايك منتقدًا فان باسنت: التحليل 
سهل..  وتصريحاته غير إيجابية

رد فيرجيل فان دايك، قائد املنتخب الهولندي 
لكرة القدم، على االنتقادات التي وجهها مواطنه 
األســطورة ماركو فان باسنت للمنتخب بسبب 
أدائه في بطولــة كأس العالم احلالي، وقال: «ال 

أعتقد أبدا أنه إيجابي».
ولم يكن التعادل مــع املنتخب اإلكوادوري 
اجلمعة هو النتيجــة التي يبحث عنها املنتخب 
الهولندي، حيث كان يعني التعادل ١-١ أن املنتخب 
الهولندي أضاع على نفسه فرصة التأهل املبكر 
لدور الـ ١٦ واستطاع املنتخب الهولندي أن يفوز 
على املنتخب الســنغالي بهدفني في اللحظات 
األخيرة من مبــاراة اجلولة االولى، وينبغي أال 
يواجه املنتخب الهولندي أي مشكلة في احلصول 
على نقطة من املنتخب القطري عندما يلتقيان 
الثالثاء ليضمن مكانه في دور الـ١٦. كان املنتخب 
الهولندي تقدم على منتخب اإلكوادور في الدقيقة 
السادسة بهدف سجله كودي جاكبو، ولكن إينر 
ڤالنســيا عادل النتيجة للمنتخب اإلكوادوري 

مع بداية الشــوط الثاني، وهو األمر الذي جعل 
فان باسنت غير معجب بأداء املنتخب الهولندي 

وحتديدا قائد املنتخب.
وقال فان باسنت، بطل بطولة يورو ١٩٨٨: «نحن 
متقدمون، يجب أن ندافع، أعتقد أنه ينبغي على 
فيرجيل أن يلعب دورا قياديا في هذا، إنه يتحدث 
كثيرا، ولكنه ال يقول شيئا مفيدا»، مضيفا من 
هو أفضل العب بالفريق؟ هذا فيرجيل، عندما 
تشــاهد ما يفعله أثناء حيازته للكرة، إنه ميرر 
الكرة لالعب الذي يقف بجواره. يجب أن يزيد 

من السرعة، األمر يسير ببطء للغاية.
وردا على هذه التصريحات، قال فان دايك، 
مدافع ليڤربول: «ال أعتقد أبدا أنه إيجابي، لذلك 
ماذا ســتفعل مع هذا»، مضيفا من الســهل أن 
حتلل، ال أريد أن أقول إنني لعبت مباراة رائعة، 
على اإلطالق، ولكن أشياء تقال عن أنني فاشل 
كقائد، فماذا ستفعل مع هذا، أنا دائما في املقدمة، 

أقود الفريق بأفضل طريقة ممكنة.
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إيران تخلط أوراق «الثانية»
فشــلت إجنلتــرا رابعة مونديال روســيا في فك عقدتهــا األميركية 
وحسم تأهلها املبكر إلى ثمن النهائي، بسقوطها في فخ التعادل السلبي 
أمس األول على ستاد البيت في اخلور في اجلولة الثانية من منافسات 
املجموعــة الثانية حيث كانت بحاجة إلى الفــوز لتكون أول املتأهلني 
لثمن النهائي بعد فوزها الكبير على إيران ٦-٢ في اجلولة األولى، لكنها 

عجزت عن هز شباك الواليات املتحدة وفرطت في الفرصة.
وهي املرة الثالثة التي تفشــل فيها إجنلترا في الفوز على الواليات 
املتحدة في املونديال في ٣ مواجهات حيث خسرت أمامها ٠-١ في دور 
املجموعات عام ١٩٥٠ وتعادلتا ١-١ في الدور ذاته في ٢٠١٠، وبذلك عززت 
اجنلترا موقعها في صدارة املجموعة بـ٤ نقاط بفارق نقطة واحدة أمام 
إيران التي تغلبت على ويلز ٢-٠، فيما كســبت اميركا نقطتها الثانية 
فــي البطولة بعد األولى إمام ويلز ١-١ فــي اجلولة األولى، فيما جتمد 

رصيد األخيرة عند نقطة واحدة.
وباتــت إجنلترا بحاجة الى التعــادل فقط لبلوغ ثمن النهائي وهي 

ستالقي ويلز في ديربي بريطاني الثالثاء في اجلولة الثالثة األخيرة، 
فيما تلعب أميركا مع غرميتها إيران التي أبقت على آمالها في بلوغ ثمن 
النهائي للمرة األولى في ســادس مشــاركة للمنتخب، بعدما «قاتل من 
أجل الشعب» للفوز على نظيره الويلزي ٢-٠ سجلهما في الوقت بدل 
الضائع عبر البديل روزبه جشمي (٨+٩٠) ورامني رضائيان (١١+٩٠).
وعلق املدافع مرتضى غاجني على االنتصار القاتل الذي كان األول 
لبــالده على منتخب أوروبــي، قائال: «في نهاية املبــاراة ضد إجنلترا، 
قــال لنا املدرب كيروش أال نقلق وأن نحاول حتقيق نتيجة جيدة ضد 

ويلز... من أجل إسعاد الناس».
وبخصوص أداء النشيد الوطني قبل املباراة، قال: «نحن نقاتل من 

أجل الشعب وأن جنلب له الفرحة».
وكشــف روزبه جشمي الذي اختير أفضل العب في املباراة، عن أن 
فريقــه كان «حتــت ضغط غير عادل» في بلده، مــا أثر على حتضيره 

بالشكل املالئم للمباراة األولى.

د اإليرانيني االنتصار على ويلز ُيوحِّ
تدفق اإليرانيون إلى شــوارع طهران سيرا 
وعلى الدراجات النارية وفي السيارات، لالحتفال 

بالفوز على ويلز ٢-٠.
واستقبل اإليرانيون بفرح كبير فوز «تيم 
ملي» مع تسجيل الهدفني في الوقت بدل الضائع،  
وغطت االبتســامات وجوه الذين جتمعوا في 

ساحة الشهيد في وسط طهران.
وقال مهدي البالغ: «أنا سعيد بهذا الفوز ألن 

شغفي يكمن في كرة القدم، ليس في السياسة».
من جهته، قال رضا «في املباراة السابقة كنا 
حتت ضغط رهيب بســبب الوضع في البالد، 

ولكن اليوم قررنا خوض» املنافسة.
وقرب حشــود االحتفال، وقفت امرأتان في 
اخلمسينات من عمرهما، وقالت فاريبا: «لطاملا 
شجعنا املنتخب الوطني ولكن ليس هذه املرة»، 
وأضافــت «نحن في حداد على الشــباب الذين 

لقوا حتفهم خالل االحتجاجات».
ووافقها أرمان، معتبرا أن ليس هناك سبب 
لالحتفــال. وقال «هذا الفريق ال يهمني.. حتى 
اآلن لم تشف اجلروح». غير أن آخرين اعتبروا 
أن الفوز كان للشــعب اإليرانــي. وقال جعفر 
والــذي يتحدر من محافظة غيالن الشــمالية: 
«إنــه فريقنا الوطني، وليــس فريق احلكومة 

الذي حقق الفوز».

رانيا فريد شوقي متعصبة للفرق العربية
القاهرة - محمد صالح

الفنانة رانيا فريد شوقي كروية 
بدرجة محترفة فقد عشقت الساحرة 
املستديرة من ارتباط والدها الفنان 
الراحل باألهلي وكرة القدم. لذا فهي 
تتابع منافسات مونديال قطر ٢٠٢٢
بشــغف واهتمــام وتشــجع الفرق 
العربية بتعصب وســعدت بنتائج 
الســعودية أمام األرجنتني وتونس 
أمام الدمنارك واملغرب أمام كرواتيا، 
وتتمنــى أن تصعــد قطــر والثالث 
فرق العربية األخرى إلى دور الـ ١٦

وتواصل انطالقتها وترى ان البرازيل 
واألرجنتني وإســبانيا وفرنســا هم 
األقرب للنهائي. وأن مبابي الفرنسي 
سيكون افضل العب وينافسه رونالدو 

ونيمار لو كانت إصابته بســيطة. وتتوقع ان يكون منتخب أســتراليا 
واليابان مفاجأة البطولة. وسيكون رونالدو وميسي املرشحني للقب الهداف 
رغم صعوبة مشوارهما. وتعتبر ساكا العب إجنلترا هو أفضل صاعد.

ســيغيب النجم البرازيلي نيمار عن مباراة سويسرا اإلثنني في اجلولة الثانية 
من منافســات املجموعة السابعة ملونديال قطر، بســبب إصابته بالتواء في كاحل 
قدمه اليمنى خالل الفوز على صربيا ٢-٠ بحسب ما أعلن طبيب املنتخب رودريغو 
الســمار اجلمعة، لكن جنم باريس سان جرمان الفرنسي «واثق من أن لديه فرصة 
في العودة ملا تبقى من البطولة». وقال السمار في ڤيديو بثه االحتاد البرازيلي للعبة 
إن نيمار يعاني من «إصابة في الرباط اجلانبي» للكاحل، بينما أصيب املدافع دانيلو 
بــدوره بالتواء في الكاحل، مضيفا لن يكون الالعبــان متاحني في مباراتنا املقبلة، 

لكنهما يواصالن عالجهما بهدف اســتعادة خدماتهما في الوقت املناسب 
خلوض بقية البطولة.

لكن صحيفة «غلوبو إسبورتي» البرازيلية أشارت الى أنه 
قد يغيب أيضا عن املباراة االخيرة في دور املجموعات 

ضد الكاميرون في الثاني من ديسمبر، على أن يعود 
في الدور ثمن النهائي في حال تأهل «السيليساو».
بدوره، كتب نيمار في حسابه على إنستغرام 
«إنها إحدى أسوأ اللحظات في مسيرتي، وأكثر 
من ذلك، أن حتصل اإلصابة في كأس العالم مرة 
أخرى»، مضيفا: لدي إصابة نعم، إنه أمر محبط 
ومؤلم، لكنني متأكد من أن لدي فرصة للعودة 
بشكل أقوى ألنني سأبذل قصارى جهدي من 

أجل مساعدة بلدي وزمالئي ونفسي.

وذكر نيمار أن مشــواره لم يكن ســهال، مضيفا: كان علي دائما الركض خلف 
أحالمي وأهدافي، أنا أنتظر كل هذا الوقت الطويل خلوض كأس العالم كي يقوم اخلصم 
بإســقاطي هكذا؟ أبدا!. الفخر واحلب اللذان أشعر بهما عند ارتداء هذا القميص ال 
ميكن تفسيرهما، إذا منحني اهللا الفرصة الختيار بالد أولد فيها، فستكون البرازيل.
وكان موقع «غلوبو إسبورتي» ذكر من جهته أن كال من نيمار ودانيلو معرضني 
خلطر عدم اللعب مرة أخرى في الدور األول وميكن اســتعادة خدماتهما في ثمن 

النهائي في حال تخطت البرازيل الدور األول.
وقال املدرب تيتي بلهجة حازمة: «نحن واثقون من أن نيمار سيلعب 

مرة أخرى في كأس العالم».
ودخل نيمار الذي يخوض كأس العالم للمرة الثالثة في 
ســن الثالثني، هذه املســابقة في حالة جيدة بعد بداية 
صاخبة للموسم بقميص ناديه باريس سان جرمان.

وتقام مباراة البرازيل وسويسرا اإلثنني املقبل، 
قبل اجلولة الثالثة ضد الكاميرون يوم اجلمعة املقبل. 
وإصابــة نيمار، تعيد الى األذهان ما حصل في 
مونديال ٢٠١٤ على أرض البرازيل حني تعرض 
إلصابة قوية في الظهر خالل مباراة الدور ربع 
النهائي ضد كولومبيا، ما حرمه من التواجد مع 
منتخــب بالده في الدور نصف النهائي الذي 
تلقى فيه هزمية مذلة تاريخية على يد أملانيا ١-٧.

نيمار: إنها أسوأ اللحظات.. وسأعود أقوى

كيروش: الالعبون صنعوا الفارق
أكد كارلوس كيروش املدير الفني ملنتخب إيران، 
أنه لم يغير أي شيء في خطته مع املنتخب اإليراني 
خالل مواجهة ويلــز، بعد الهزمية في اجلولة األولى 

أمام إجنلترا بستة أهداف مقابل هدفني.
خطف منتخب إيران فوزا غاليا أمام منتخب ويلز 
بنتيجة ٢-٠ في املباراة التي جمعتهما ضمن مباريات 
اجلولة الثانية من املجموعة الثانية في مرحلة مجموعات 
كأس العالم ٢٠٢٢ على ملعب «أحمد بن علي املونديالي».

وقال كيروش: «لعبنا بشــكل ممتاز، استحققنا 
الفوز، الالعبون ال يصدقون، ولم أغير شيئا من مباراة 
اجنلترا، الالعبون منذ أن دخلوا امللعب لم يخافوا من 
أي شــيء، أرادوا لعب كرة القدم، الالعبون رائعون 

وأنا ممنت لهم».

البرتغالي  املنتخب اإليراني صوب  وتوجه العبو 
كارلوس كيروش املدير الفني إليران، وذلك عقب إطالق 
احلكم صافرة نهاية مباراة ويلز وإيران، والتي انتهت 
بفوز املنتخب اإليرانــي بهدفني نظيفني، في اجلولة 
الثانية من دور املجموعات بكأس العالم قطر ٢٠٢٢، 

وقام الالعبون بحمل كيروش على األعناق.
سجل هدفي منتخب إيران كل من روزبه جشمي 
ورامني رضائيان، حيث أنهى التعادل السلبي الشوط 
األول الذي شــهد إلغاء هــدف ملنتخب إيران بداعي 

.«VAR» التسلل بعد اللجوء لتقنية الڤيديو
وحصل واين هينيسي حارس مرمى منتخب ويلز 
على البطاقة احلمراء األولى في كأس العالم ٢٠٢٢ بعد 

التدخل العنيف مع مهاجم منتخب إيران.
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مارك ترنتسو أكد أن الدوحة بذلت قصارى جهدها للوصول إلى نسخة ناجحة من كأس العالم

السفير البلجيكي لـ «األنباء»: أراهن 
على فوز «الشياطني احلمر» مبونديال قطر

أجرى احلوار: أسامة دياب

قال الســفير البلجيكي لدى البالد مارك ترنتســو إن 
السلطات القطرية بذلت قصارى جهدها للوصول إلى نسخة 
ناجحة من كأس العالم، مبينا ان اجلميع يتمنى لها النجاح 
في مسعاها، موضحا أن دول مجلس التعاون اخلليجي في 
السنوات الـ ٣٠ املاضية أظهرت قدرة مميزة على إدارة منو 
املدن احلديثة بفاعلية كبيرة، مما جعل بعضها من بني الدول 

األكثر تقدما في العالم.
وكشف ترنتسو في لقاء خاص مع «األنباء» عن أنه يراهن 
على فوز «الشياطني احلمر» بالنسخة احلالية من كأس العالم، 
الفتا إلى أن املنتحب الوطني البلجيكي قد اســتعد بشكل 
جيد للبطولة بالرغم من اخلسارة من املنتخب املصري قبل 
انطالق البطولة، مبينا أن البدايات عادة ما تكون صعبة في 
البطوالت الكبرى، معربا عن سعادته بنجاح املنتحب البلجيكي 
فــي حتقيق الفوز في املباراة األولى على املنتخب الكندي، 

وإلى تفاصيل احلوار:

كيف ترى بطولة كأس العالم ألول مرة تنظمها دولة 
عربية؟

٭ إنهــا املرة األولى التي يقام فيها كأس العالم في هذه 
املنطقة وال أشــك في أن التنظيــم قد مت بأفضل طريقة 
ممكنة. لقد أظهــرت دول مجلس التعاون اخلليجي في 
السنوات الثالثني املاضية قدرة مميزة على إدارة منو املدن 
احلديثة بفاعلية كبيرة، مما جعل بعضها من بني الدول 
األكثر تقدما فــي العالم. وإذا نظرت إلى الدول العربية 
األخرى، فإنها جميعا قد تغيرت بشــكل كبير وتكيفت 
مع البيئة املتغيرة التي متيز عاملنا املعاصر، واستجابت 
الحتياجات أبنائها من الشــباب األكثــر اطالعا واألكثر 

وعيا، لذلك، ال أرى أي سبب لعدم جناح كأس العالم.

كيف تقيمون استعدادات قطر لكأس العالم؟
٭ متطلبات تنظيم كأس العالم كبيرة ودقيقة ومتعددة 
ولقــد أعطى االحتاد الدولي لكرة القــدم FIFA ثقته في 
قطر مانحــا اياها الضوء األخضــر لتنظيم هذا احلدث 
العاملي الكبير. وهذا في حد ذاته يدل على أن السلطات 
القطرية قد بذلت قصارى جهدها للوصول إلى نســخة 
ناجحــة من كأس العالــم. واجلميع يتمنــى الكثير من 

النجاح لقطر في مسعاها.

كيف ترى استعدادات «الشياطني احلمر» قبل انطالق 
البطولة؟ 

٭ املنتخب الوطني البلجيكي استعد بشكل جيد للبطولة، 
بالرغــم من أننا خضنا مباراة مخيبــة لآلمال قليال مع 
املنتخب املصري قبل انطالق البطولة حيث جرت هذه 
املباراة في أجواء ودية للغاية كما ينبغي أن تكون بني 
الدول الصديقة، وهنأت زميلي الســفير املصري تهنئة 
حارة بعدها. واآلن بعد أن بدأت البطولة وجناح منتخبنا 
في حتقيق الفوز في مباراتهم األولى، وظهر الفريق في 
حالة من التركيز الكامل، سيتعني على الفريق مواجهة 
املنافســني على اللقب العاملي، وســوف يحشــد الفريق 
كل طاقاته لتحقيق ذلك الهدف. وبشــكل عام، أنا واثق 
متاما من أن «الشياطني احلمر» سيلعبون بطولة جيدة. 

كيف تقيم أداء املنتخب البلجيكي في مباراته األولى؟
٭ البدايات في البطوالت الكبرى عادة ما تكون صعبة 
ولكن ســعدنا بالفوز في املبــاراة األولى على املنتخب 
الكنــدي والتي تعتبر خطوة مهمة نحــو التأهل الدور 
الثاني من البطولة وأعتقد أن مستوى الفريق سيرتفع 

في املباريات القادمة.

إلى أي مدى تتوقع أن يكون منتخبكم الوطني قادرا على 
الذهاب بعيدا إلى النسخة احلالية؟

٭ أتوقــع بالتأكيد أن يقدم منتخبنا الوطني أداء جيدا 
خالل هذه البطولة أو رمبا أفضل من أدائهم في النسخة 
األخيــرة من كأس العالم. ويعتمــد الكثير بالطبع على 
املباريات التمهيدية التي تتيح لك الوصول إلى املرحلة 

التالية.

من العبك املفضل؟
٭ فيمــا يخص العبي املفضــل، فكما تعلمون، ال يوجد 
العــب أو العبان فــي فريق كرة القــدم، لدينا مجموعة 
متكاملة من الالعبني واملدربني استعدوا جيدا ويعملون 
معا للفوز. إنهم يعرفون أن عليهم االعتماد بنسبة ١٠٠٪ 
على بعضهم بعضا لتحقيق النصر. وسوف يفعلون ذلك.

ما الفرق األخرى التي حتب مشاهدة مبارياتها؟
٭ ال أريــد أن أخص فرقا محددة، ولكن من الواضح أن 
فرق أميركا الالتينية وبعض الفرق األفريقية ميكن أن 
تقدم مفاجآت لطيفة للغاية. تضم فرق كرة القدم اليوم 
من جميع القارات محترفني جيدين للغاية وأتذكر بعض 
املباريات املثيرة لإلعجاب التي لعبتها فرق من دول مجلس 
التعاون اخلليجي أو من آسيا والتي أثبتت أن كرة القدم 

ميكن أن تكون ممتازة في كل ركن من أركان العالم.

ما الفرق التي تتوقع أن تصل الى املربع الذهبي؟ ومن 
سيفوز؟

٭ بالطبع، ســيصل أفضل فريقني إلى املباراة النهائية، 
وأراهن على املنتخب البلجيكي كفائز بالنسخة احلالية 

من كأس العالم.

املنتخب استعد بشكل جيد رغم اخلسارة من مصر قبل انطالق البطولة

البدايات عادة ما تكون صعبة في البطوالت الكبرى وسعداء بالفوز على كندا

جنم البرتغال كريستيانو رونالدو 

يركز على املباراة املقبلة

املعلق عامر عبداهللا يستغرب خسارة 

السعودية من پولندا رغم اإلحصائيات املميزة

النجم السعودي السابق نواف التمياط فخور بأداء 

املنتخب السعودي

انضمام أطباء كويتيني

 لفريق املتطوعني على نفقتهم
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

انضم أطباء كويتيون على نفقتهم الشخصية للمشاركة 
في مونديال قطر، لينضموا إلى املتطوعني من السعودية 
وعمان وجميعهم حرصوا على املشاركة في هذه التظاهرة 

الرياضية العاملية التي تقام على أرض عربية.
في هذا الصدد، قال طبيب طوارئ مبستشفى الفروانية 
عبدالعزيز الزيد إنه قرر املشاركة في املونديال كطبيب 
متطوع، وتكرار جتربته في بطولة كأس العرب قطر ٢٠٢١، 
وأضاف أنه سعيد للغاية بالتواجد في الدوحة والقيام بهذا 
الواجب اإلنساني على هامش إقامة البطولة في الدوحة، 

ومتنى أن يكلل اهللا جهودهم بالنجاح.

أحمد الفهد: قطر حققت احللم
الدوحة ـ عبدالعزيز جاسم

أكد رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي السابق الشيخ 
أحمد الفهد، أن قطر بنجاحها املبهر في استضافة كأس 
العالم ٢٠٢٢ قد حققت احللم بإرادة الرجال، وأن التنظيم 
الرائع للمونديال أبلغ رد بأن قطر ورجالها قادرون على 

حتقيق هذا احللم.
وقال الفهد في حوار تلفزيوني: قالوا إن استضافة قطر 
حلم، واآلن احللم حتقق بإرادة رجال وأناس آمنوا بأنهم 
قادرون على حتقيق حلم املونديال، وها قد أصبح حقيقة 
اليوم كلنا نشارك فيه، وإننا اآلن أصبح لدينا حلم أكبر.

وتابع: «لألسف لم أحضر حفل افتتاح املونديال ولكن 
تابعته عبر التلفاز، فاحللم حتول إلى حقيقة وهو ملخص 
للقصة ومع تواجد رؤية واستراتيجية وحلم وهناك إرادة 
لتحقيق احللم حتى وصلنا للنتيجة االستثنائية في حفل 
االفتتاح الذي شهد العديد من اللقطات الرائعة من ضمنها 
مشــاركة غامن املفتاح في تأكيد على أننا مجتمع واحد، 
كما لم يخل االفتتاح من الرقصات والعارضة والثقافات 

التي نفتخر بها».

الشيخ أحمد الفهد وجياني انفانتينو خالل إحدى املباريات

األفغانية أصغري: 

الرياضة جتمع العالم
أيدت األفغانية سميرة أصغري عضو اللجنة األوملبية 
الدولية تنظيم قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، ولكنها 
أحملت أيضا عن حق الفرق في احلديث عن حقوق اإلنسان.
وقالت أصغري: «الرياضة جتمع العالم والناس معا»، 
مضيفــة أن الوحيدين الذين يعانون مــن املقاطعة هم 

الرياضيون.
وأضافت العبة كرة السلة السابقة التي مت قبولها في 
اللجنة األوملبية الدولية قبل ٤ ســنوات: «أفضل طريقة 
لتغيير شــيء ما هو أن تكون حاضرا في مشهد احلدث 
وأال تغلق فمك، بــل تفتحه، فقط هؤالء الذين يظهرون 

حضورهم وشجاعتهم سيفوزون في النهاية».
وأعربت عن آمالها بأن تســتضيف أفغانستان حدثا 
رياضيا كبيرا يوما مــا، وال تعيش أصغري في بالدها، 
بعد عودة طالبان للسلطة، ولكنها تعيش في إسطنبول، 
وأشارت إلى أنها مستعدة للعودة إذا مت استيفاء شروط 
معينة، وقالت: «إذا أرادت طالبان فعال تطوير البالد، وإذا 
اهتمت بالرياضة وطرحت خطة جدية شــاملة تتضمن 

السيدات، سأعود فورا ملواصلة عملي».
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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

التركماني: البرازيل مرشحة فوق العادة 
حلصد اللقب.. والبطولة تفتقد اإليطاليني

تنظيم قطر الرائع 

أمر يدعو إلى الفخر.. 

وجناحها لكل العرب 

واخلليجيني

مبار ك اخلالدي

في كل بطولة وحدث مهم يكون للنجوم كلمة وبصمة، 
وعندما يتعلق األمر بأكبر حدث عاملي «كأس العالم» 

فال بد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم. 
«األنباء» التقت أحد جنوم الكرة الكويتية، 

العــب منتخبنا الوطني ونــادي الكويت 
آراءه  عبداحملسن تركماني، واستطلعت 

وتوقعاته عن مونديال قطر:

في توقعاتك من سيتأهل إلى الدور 
الثاني؟

٭ عن املجموعة االولى: االكوادور 
وهولندا، وعن املجموعة الثانية: 
اجنلترا وويلز. وعن املجموعة 
الثالثة االرجنتني وپولندا. أما 
الرابعة فســيتأهل  املجموعــة 
فرنسا والدمنارك. واملجموعة 
أملانيــا وإســبانيا.  اخلامســة 
واملجموعــة السادســة بلجيكا 
وكرواتيا. فيما سيتمكن البرازيل 
وصربيــا من التأهل باملجموعة 
الثامنة:  الســابعة. واملجموعــة 

البرتغال وأوروغواي.

من تتوقع أن يكون مفاجأة البطولة؟
٭ أعتقد ان املفاجأة مســتبعدة ولن 

يكون هناك منتخب مفاجأة.

من األقرب لبلوغ املربع الذهبي؟ 
٭ الكبــار البرازيــل وفرنســا واألرجنتــني 

وإسبانيا.

من تتوقع ان يتوج بطال ملونديال ٢٠٢٢؟ 
٭ املرشح فوق العادة البرازيل.

منتخب تشجعه؟ وآخر تتمنى ان يظهر مبستوى مشرف؟ 
٭ أنا من محبي ومشجعي الكرة البرازيلية، لكنني أمتنى فوز 

االرجنتني مع ميسي باللقب.

من تتوقع ان يكون احلصان األسود للمونديال؟
٭ املنتخب الســعودي قدم مستويات مميزة في 
السنوات االخيرة ومستواه في تطور مستمر.

من سيكون جنم املونديال؟
٭ أعتقــد أن ميســي األوفــر حظا في 

خطف جنومية املونديال.

من برأيك سيكون أفضل العب 
واعد؟ 

٭ جنم إسبانيا القادم بيدري.

جائزة أفضل حارس ملن ستذهب؟ 
٭ حارس األرجنتني مارتينيز.

من سيحرز لقب الهداف؟ 
٭ النجم الفرنسي مبابي.

هل تعتقد أن النجمني 
كريستيانو رونالدو وميسي 

سيظهران مبستوى مميز؟ 
٭ أعتقد أنها النســخة اخلتامية 
للنجمــني الكبيرين، خصوصا أن 

منتخبيهما قويان جدا.

العب ومنتخب افتقدته البطولة؟ 
٭ افتقدنا ايطاليا وكل جنومها بال استثناء.

املنتخبات العربية السعودية وتونس واملغرب 
من تتوقع أن يتأهل الى الدور الثاني؟ 

٭ أمتنــى التوفيــق ملنتخباتنا العربيــة، وأعتقد أن 
السعودية قادرة على تخطي الدور االول.

كيف تنظر الى تنظيم قطر لنسخة مونديال ٢٠٢٢؟ 
٭ أمــر يدعو الى الفخر واالعتزاز وجناح قطر هو جناح لكل 

العرب واخلليجيني.

البرازيليون قادمون..

 واألميركان «ما خلوا شي»

ناصر العنزي

البرازيليون قادمون، قادمون بكل فنونهم الستعادة 
عرشهم املفقود منذ آخر لقب في مونديال ٢٠٠٢، قادمون 
هــذه املرة للعودة بالكأس إلى برازيليا بشــعار اجلدية 

واالنضباط وليس لالستعراض وكسب اإلعجاب.
غاب البرازيليون أصحاب النجمات اخلمس طويال عن 
اللقب، لكنهم فــي هذه املرة عازمون متفائلون مقاتلون 
بعد ما كثر الهمز واللمز عن عدم قدرة أصحاب القمصان 
الذهبية على اســتعادة أمجادهم، وفــي أول مباراة لهم 
قدموا درســا منوذجيا في كيفية تهديد مرمى اخلصم، 
وكانت صربيا ضحيتهم األولى رغم ما عرف عن صالبة 

وشراسة الصربيني في الدفاع عن مرماهم.
ولعب مدرب السامبا تيتي بتشكيلة صلبة جدا تتكون 
من حارسهم أليسون ودفاعهم دانيلو وماركينهوس وسيلفا 
وساندرو ووسطهم كاســيميرو وباكيتا ونيمار صانع 
ألعابهم، وهجومهم رافينيا وريتشارلسون وفينيسوس 

إلى جانب دكة احتياط ثقيلة جدا.
في مونديال أميركا ١٩٩٤ أحرزت البرازيل الكأس على 
حساب ايطاليا بركالت الترجيح وأظهرت طوال مبارياتها 
أداء واقعيــا دون مبالغة وأجاب يومها مدربهم كارلوس 
البرتو بيريرا عن دوافع حتفظه قائال: مللنا ونحن منتع 

اآلخرين ثم يذهب اللقب لغيرنا.
٭ األميركان «ما خلوا شي» حتى كرة القدم تدخلوا 
فيهــا وأوجدوا فريقا قويا منظما بعدما كانت اللعبة في 
املرتبة السادسة شــعبيا، وفي مجموعته الثانية متكن 
املنتخب األميركي من تسجيل تعادلني مع اجنلترا وويلز 
وكان الطرف األفضل، وبرز بشكل الفت مهاجمه تيموني 
وياه ابن الرئيس الليبيري والالعب السابق جورج وياه، 
واشــتد بذلك الصراع على بطاقتي التأهل، وســتكون 
املواجهة املقبلة بني أميركا وإيران على صفيح ســاخن 

شأنهما في كل املجاالت.
٭ وجه جنم الكرة البرازيلية السابق زيكو انتقادا حادا 
الى أسطورة األرجنتني ليو ميسي وقال: ميسي يفتقر إلى 
القيادة وال يتحدث مع زمالئه مهما كانت النتيجة، ومثله جنم 
هولندا السابق ڤان باسنت قال عن فان دايك: «ال يأخذ بزمام 
املبادرة، يصدر صوتا لكنه ال يقول أي شــيء»، واحلقيقة 
ميسي ودايك يتمتعان ببرود شديد، فيما يحتاج املدربون 
إلى قائد ملهم داخل امللعب. يذكر أن مدرب األرجنتني بيالردو 
اســتدعى كابنت فريقه املدافع باساريال قبل مونديال ١٩٨٦

وأخبره ان مارادونا ســيحمل شــارة القيادة فرفض ومت 
استبعاده ثم فاز التانغو باللقب بفضل مارادونا.

٭ لنستعد جيدا ملوقعة اليوم بني إسبانيا وأملانيا فقد 
تشهد خروج األملان مبكرا إال إذا عادت مكائنهم للتشغيل 
مرة أخرى، واملنتخب اإلسباني ميلك أفضلية هجومية 
على خصمه لكنه ال يأمن جانبه، وعادة املنتخب األملاني 
إذا تعثر في أول مباراة ال يكمل طريق املنافسة ويخرج 
من الدور التمهيدي، لذلك أمامنا مهمة شــاقة اليوم في 
متابعة الفريقني ورصد حتركات الالعبني وماذا يدور في 

رأس املدربني لويس إنريكي وهانز فليك.
٭ زوف، كابريني، شــيريا، جنتيلــي، بيرغومي، 
انطونيوني، تارديلي، أوريالي، كونتي، روسي، غراتسياني 
هل تذكرون هذه األسماء التي تنتهي أغلبها بحرف «الياء» 
هذه تشكيلة اآلزوري االيطالي في مونديال اسبانيا ١٩٨٢، 
تعادلوا في ثالث مباريات في الدور التمهيدي ثم انتفضوا 
بعدها وهزموا األرجنتني والبرازيل وپولندا على التوالي، 
وفي املباراة النهائية أطاحوا باألملان أرضا بثالثية، وفي 
هذه البطولة نفتقد ايطاليا املتأنقة دائما بزيها األزرق بعد 
اقصائها في التصفيات على يد مقدونيا الشمالية التي لم 

تشارك وال مرة في كأس العالم!



املجموعة األولى

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٤+ ٢١١٠٣١٢هولندا

٤+ ٢١١٠٣١٢اإلكوادور

٢١٠١٣٣٠٣السنغال

٠- ٢٠٠٢٠٤٤قطر

املجموعة الثانية

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٤+ ٢١١٠٦٢٤إجنلترا

٣- ٢١٠١٤٦٢إيران

٢٠٢٠١١٠٢أميركا

١- ٢٠١١١٣٢ويلز

املجموعة الرابعة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٢٢٠٠٦٢٤فرنسا

٣- ٢١٠١٢٤٢أستراليا

١- ٢٠١١١٢١الدمنارك

١- ٢٠١١٠١١تونس

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

٠ - ١:٠٠٢ويلز × إيران١٧

١ - ٤:٠٠٣قطر × السنغال١٨

١ - ٧:٠٠١هولندا × اإلكوادور١٩

٠ - ١٠:٠٠٠إجنلترا × أميركا٢٠

السبت ١١/٢٦

٠ - ١:٠٠١تونس × أستراليا٢١

٢ - ٤:٠٠٠پولندا × السعودية٢٢

٢ - ٧:٠٠١فرنسا × الدمنارك٢٣

٢ - ١٠:٠٠٠األرجنتني × 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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12
االحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

شدد رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني 
إنفانتينو على أنه ينبغي تخصيص يوم لالحتفال بدييغو 
مارادونا في كل بطولة كأس عالم، وقد توفي مارادونا 
عن عمــر ٦٠ عاما يوم ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بعدما أصيب 

بسكتة قلبية.
ومبناســبة الذكرى الثانية لوفاة مارادونا، وخالل 
حدث لتكرميه في مونديال قطر، قال إنفانتينو: «ينبغي 
تذكــر مارادونا في كل بطولة مقبلــة لتأثيره امللحوظ 
على كرة القدم»، مضيفا «دييغو خالد، إنه معنا، لســنا 
فقط بحاجة لتكرميه، ولكن لالحتفال بدييغو، أود ذلك 

بداية من اآلن، في كل بطولة كأس عالم، ســنأخذ يوما 
لالحتفال مبارادونا، ألنه جعل الكثير من الناس تعشق 

رياضتنا، كرة القدم».
وذكر جياني إنفانتينو انه يعتز بكونه إيطاليا، مضيفا: 
أشجع إنتر ميالن، ولست من األرجنتني وال أشجع نابولي، 
وبالطبع مارادونا جعل إنتر وإيطاليا يبكيان مرات كثيرة، 
ولكننا نحبه، لقد كان دييغو قائدا عظيما في األرجنتني، 
وأميركا اجلنوبية، وفــي كل أنحاء العالم، نحن بحاجة 
لالحتفال به، أشعر مبشاعر عظيمة، كنا نود أن يتواجد 

هنا في هذا املونديال، ولكنه يتواجد في قلوبنا كلنا.

املجموعة اخلامسة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٣+ ١١٠٠٧٠٧إسبانيا

٣+ ١١٠٠٢١١اليابان

٠- ١٠٠١١٢١أملانيا

٠- ١٠٠١٠٧٧كوستاريكا

«فيفا» يطالب بتكرمي مارادونا في كل مونديال«فيفا» يطالب بتكرمي مارادونا في كل مونديال
املجموعة الثالثة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٤+ ٢١١٠٢٠٢پولندا 

٣+ ٢١٠١٣٢١األرجنتني

٣- ٢١٠١٢٣١السعودية

١- ٢٠١١٠٢٢املكسيك
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