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إصدار خاص لكأس العالم

«أسود األطلس» «أسود األطلس» 
تزأر في وجه «الشياطني»تزأر في وجه «الشياطني»

كوستاريكا تعود للمنافسة من بوابة اليابانكوستاريكا تعود للمنافسة من بوابة اليابان

كرواتيا تقلب الطاولة على كنداكرواتيا تقلب الطاولة على كندا

نقطة من اإلسبان ُتعيد األمل إلى األملاننقطة من اإلسبان ُتعيد األمل إلى األملان

١١:٠٠ beIN sports max صربياالكاميرون
٢٤:٠٠ beIN sports max غاناكوريا اجلنوبية

١٧:٠٠ beIN sports max سويسراالبرازيل
٢١٠:٠٠ beIN sports max األروغوايالبرتغال
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٭ املباراة: كرواتيا - كندا (٤-١).
٭ امللعب: ستاد خليفة الدولي بالدوحة.

٭ اجلمهور: ٤٤٣٧٤ متفرجاً.
٭ املجموعة السادسةـ  الدور األول (اجلولة الثانية).
٭ احلكم: األوروغوياني أندريس ماتونتي كابريرا.

٭ األهداف: كرواتيا: أندري كراماريتش (٣٦ و٧٠)، 
ماركو ليفايا (٤٤)، لوفــرو ماير (٩٠+٤)، وكندا: 

ألفونسو ديڤيس (٢).
٭ اإلنذارات: كندا: تايجون بيوكانن (٥٢) وكمال 
ميلــر (٨٥)، وكرواتيا: ديــان لوڤرين (٥٦) ولوكا 

مودريتش (٨٥).

التشكيلتان
٭ كرواتيا (املدرب: زالتكــو داليتش): دومينيك 
ليڤاكوڤيتش، ديان لوڤرين، بورنا سوسا، يوسيب 
يورانوڤيتش، يوشكو غفارديول، لوكا مودريتش 
(ماريو باشاليتش ٨٦)، إيڤان بيريشيتش (ميسالف 
أورشيتش ٨٦)، ماتيو كوڤاتشيتش (لوفرو ماير ٨٦)، 
مارسيلو بروزوڤيتش، أندري كراماريتش (نيكوال 
ڤالشيتش ٧٢)، ماركو ليفايا (برونو بتكوڤيتش ٦٠).

٭ كندا (املدرب: اإلجنليزي جون هيردمان): ميالن 
بوريان، كمال ميلر، ســتيفن فيتوريا، أليستير 
جونستون، ريتشي الريا (جونيور هويليت ٦٢)، 
ســتيفن اوستاكيو (إســماعيال كونيه ٤٦)، أتيبا 
هاتشينسون (ســام أديكوغبي ٧٢)، كايل الرين 
(جوناثان أوسوريو ٤٦)، ألفونسو ديڤيس، جوناثان 

ديڤيد (لوكاس كافاليني ٧٢)، تايجون بيوكانن.

كرواتيا وكندا في سطور

أنهت كرواتيا أحالم املنتخب الكندي، العائد إلى 
كأس العالــم للمرة األولى منذ العــام ١٩٨٦، بعدما 
فازت ٤-١ وأقصته من مونديال قطر باكرا، لتتصدر 

مجموعتها السادسة بفارق األهداف عن املغرب.
وسجل رباعية كرواتيا أندري كراماريتش (٣٦

و٧٠) ماركــو ليفايا (٤٤) ولوفــرو ماير (٩٠+٤)، 
فيما أحرز ألفونسو ديڤيس هدف كندا الوحيد (٢).

وكانت كندا خسرت مباراتها االفتتاحية بصعوبة 
أمام بلجيكا ٠-١، فيما تعادلت كرواتيا افتتاحا سلبا 
مع املغرب. وبالتالــي، تصدرت كرواتيا املجموعة 
السادسة مع ٤ نقاط أمام املغرب الذي ميلك الرصيد 
نفســه ولكن بفــارق هدف أقل، بعدما فاز «أســود 
األطلس» على بلجيكا الثالثة مع ٣ نقاط ٢-٠، فيما 

تقبع كندا أخيرة خالية الوفاض.
وصعقت كنــدا الكرواتيني وبكــرت في افتتاح 
التســجيل بالدقيقة الثانية من املباراة، عن طريق 

جنمها ديڤيس الذي جاء من بعيد وارتقى لعرضية 
تايجون بيوكانن وحولها برأسه في مرمى احلارس 

دومينيك ليڤاكوڤيتش.
وبات هذا الهدف، الذي جاء حتديدا بعد ٦٨ ثانية، 
ثاني أسرع األهداف في الدور األول من كأس العالم 
منذ هدف األميركي كلينت دميبسي في مرمى غانا 
عــام ٢٠١٤ بعــد ٢٩ ثانية. ولكن الهــدف املبكر لم 
يعكس أداء الكنديني فيما بعد، إذ تراجعوا إلى اخللف 
وباتوا عرضة لهجمات كتيبة القائد الكرواتي لوكا 

مودريتش ورفاقه.
وانتظــر الكرواتيون حتى الدقيقــة ٣٦ إلدراك 
التعادل عن طريــق كراماريتش الذي وصلته كرة 
بينيــة متقنة من إيڤان بيريشــيتش داخل منطقة 
اجلزاء، فروضها أمامه وسددها أرضية قوية في مرمى 
احلارس ميالن بوريان. وضاعف رفاق مودريتش 
النتيجة، وهذه املرة عن طريق ليفايا الذي تســلم 

متريرة على مشــارف منطقة اجلزاء من يوســيب 
يورانوڤيتش، وســددها أرضيــة زاحفة إلى ميني 

احلارس الكندي (٤٤).
وفي الشوط الثاني، ضرب الكروات بقوة هجوميا، 
فمرر مودريتش كرة خطيرة إلى كراماريتش الذي 
سددها قوية، لكن احلارس كان لها باملرصاد (٥٤). 
وفي الدقيقة ٧٠، عاد كراماريتش نفســه ليصعب 
مهمة الكنديني بالعــودة إلى املباراة بإحرازه هدفا 
ثالثا والثاني له في املباراة، عندما تســلم متريرة 
من بيريشــيتش داخل املنطقــة وهيأها أمامه قبل 
أن يضربها بيسراه في املرمى الكندي. وفيما بدت 
املباراة في خواتيمها، وقع البديل لوفرو ماير على 
هدف رابع في األنفاس األخيرة جاءه على طبق من 
فضة عندما انفرد البديل أيضا ميسالف أورشيتش 
باحلارس الكندي فمررها إلى زميله الذي أســكنها 

الشباك (٩٠+٤).

كرواتيا ُتنهي أحالم كندا
قلبت الطاولة عليها برباعية وتصدرت املجموعة السادسة
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الركراكي: فّضلنا الفوز على األداء.. 
وهازارد: اجتهدنا ولم نوّفق.. تهانينا

أكد مدرب منتخــب املغرب وليد الركراكي، أن هنــاك مباريات جتبرك 
على خيارات محددة، تتطلب معها االختيار بشــكل واضح، بعد فوز «أسود 
األطلس» على بلجيكا ٢-٠ أمس. وقال: « كنا واضحني في هذا األمر، فضلنا 
الفــوز على األداء، دائما ميكننا حتقيق أمور جميلة، ومن دون اجلماهير لم 

نكن قادرين على حتقيق هذا اإلجناز».
مــن جانبه، أبدى عبداحلميد صابيري مســجل الهدف األول ســعادته 
باالنتصار الكبير، وقال: «هذا يوم مميز وسعيد للمغرب، حاولنا تقدمي كل 
شيء للفوز في هذه املباراة، وحصلنا على ركلة ثابتة، وطلبت تنفيذها وهذا 

ما حصل فانتهت الكرة بالشباك».
من جهته، أشــار أفضل العب في املباراة حكيم زياش أن العبو منتخب 
«اسود األطلس» شعروا باإلجهاد بعد الدقيقة ٧٦، مضيفا الهدف األول الذي 
ســجلناه منحنا قوة إضافية، أعتقد ان املبــاراة األولى ضد كرواتيا كانت 
األصعب الن منافســنا خاض مباراة جيدة جدا، ومن الصعب الضغط على 
كرواتيا، لكن أمام بلجيكا كان من األســهل ممارسة الضغط، خصوصا في 

وسط امللعب وارتكبوا األخطاء».
بدوره، حتسر البلجيكي املخضرم إدين هازارد على اخلسارة، وقال:«حصلنا 
على بعض الفرص لكن لم نوفــق، ومع العبني من هذه النوعية تعني علينا 
تقدمي ما هو أفضل، لعبنا أفضل من مباراة كندا لكننا خسرنا، هذه هي كرة 

القدم، تهانينا للمغرب».

«أسود األطلس» «أسود األطلس» 
يبدعون ويهزمون «الشياطني»يبدعون ويهزمون «الشياطني»

٭ املباراة: املغرب - بلجيكا (٢-٠)
٭ امللعب: ستاد الثمامة في الدوحة.

٭ اجلمهور: ٤٣٧٣٨ متفرجا.
٭ املجموعة السادسة - الدور األول (اجلولة الثانية).

٭ احلكم: املكسيكي سيسار أرتورو راموس باالسويلوس.
٭ الهدفان: املغرب: عبداحلميد صابيري (٧٣)، زكرياء ابو خالل (٩٠+٢).
٭ اإلنــذارات: املغرب: عبداحلميد صابيــري (٩٠+٥) وبلجيكا: أمادو 

أونانا (٢٩).

٭ التشكيلتان:
٭ املغــرب (املدرب: وليد الركراكي): منيــر احملمدي القجوي، رومان 
ســايس، أشرف حكيمي (يحيى عطية اهللا، ٦٨)، نصير مزراوي، نايف 
أكرد، حكيم زياش، سفيان بوفال (زكرياء ابو خالل، ٧٣)،، سفيان أمرابط، 
سليم أمالح (عبداحلميد صابيري، ٦٨)، عز الدين أوناحي (جواد الياميق، 

٧٨)، يوسف النصيري (عبدالرزاق حمد اهللا، ٧٣).
٭ بلجيكا (املدرب: اإلســباني روبرتــو مارتينيس): تيبو كورتو، توما 
مونييــه (روميلو لوكاكو، ٨١)، توبي ألدرفيرلد، يان فيرتونغن، تيموتي 
كاســتاني، ثورغان هازار (لياندرو تروسار، ٧٥)، أكسل فيتسل، أمادو 
أونانــا (يوري تيليمانس، ٦٠)، كيفــن دي بروين، إدين هازار (دريس 

مرتنس، ٦٠)، ميتشي باتشواي (شارل دي كيتالر، ٧٥).

املغرب وبلجيكا في سطور

وضع املنتخب املغربي لكرة القدم قدما في الدور 

ثمن النهائي بفوزه على بلجيكا، ثالثة النســخة 

األخيــرة واملصنفة ثانية عامليــا، ٢-٠ أمس على 
ملعب الثمامة في الدوحة.

ويدين املغرب بفوزه األول في النسخة احلالية 

والثالث في تاريخه بعد ١٩٨٦ و١٩٩٨، إلى البديلني 

العب وسط سمبدوريا االيطالي عبداحلميد صابيري 

(٧٣)، ومهاجــم تولوز الفرنســي زكريا أبو خالل 

(٩٠+٢)، ليرفع «أســود األطلس» رصيدهم إلى ٤

نقاط، بفارق نقطة عن بلجيكا. ورد املغرب الدين 

لبلجيكا بعد ٢٨ عاما على خسارته أمامها ٠-١ في دور 

املجموعات في مونديال ١٩٩٤ في الواليات املتحدة، 

وبــات قريبا من تكرار إجنازه في عام ١٩٨٦ عندما 

بلغ الدور ثمن النهائي للمرة األولى واألخيرة في 

تاريخه وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحقق 

ذلك. في املقابــل، مني منتخب بلجيكا املعروف بـ 

«الشياطني» بخسارته األولى أمام منتخب أفريقي 

في العرس العاملي وتنتظره قمة ملتهبة أمام كرواتيا 

الوصيفــة في اجلولة الثالثــة واالخيرة اخلميس 

املقبل، فيما يلعب املغرب مع كندا في اليوم ذاته.

وأوقف املغرب السلسلة القياسية لبلجيكا في 

عدد االنتصارات في دور املجموعات والتي بلغت 

ثمانية معادلة البرازيل (١٩٨٦-١٩٩٤ و٢٠٠٢-٢٠١٠).

كما هي اخلسارة الـ٢٢ لبلجيكا في النهائيات 

مقابل ٢١ فــوزا و٩ تعادالت. وجدد مدرب املغرب 

وليــد الركراكي الثقة في التشــكيلة التي فرضت 

التعــادل علــى كرواتيا في اجلولــة األولى، لكنه 

اضطــر قبل حلظات مــن انطالقها الى اســتبدال 

حارس مرماه ياســني بونو لشــعوره بدوار بعد 
عزف النشيد الوطني.

حاول املنتخب البلجيكي فرض أفضليته منذ 

البدايــة من خالل االســتحواذ على الكــرة وكان 

بإمكانه افتتاح التسجيل مبكرا عندما مرر ثورغان 

هازارد خلف خلف الدفاع إلى ميتشــي باتشواي 

داخل املنطقة فســددها قوية أبعدها احملمدي إلى 

ركنية (٥)، وكانت أول محاولة للمنتخب املغربي 

تســديدة قوية حلكيم زياش من خــارج املنطقة 
فوق العارضة (٢١).

وتلقى حكيمي كرة على طبق من ذهب من نايف 

أكرد خلف الدفــاع فانطلق وتوغل داخل املنطقة 

لكنه سددها فوق العارضة (٣٥). وجنح زياش في 

افتتاح التســجيل من ركلة حرة جانبية مباشرة 

خدعــت احلــارس كورتوا لكن احلكم املكســيكي 

سيســار راموس ألغاه بداعي التسلل على القائد 

رومان سايس (٤٥+١). وجرب زياش حظه مطلع 

الشوط الثاني بتسديدة بيسراه من خارج املنطقة 

تصدى لها كورتوا (٥٠)، ورد إدين هازارد مبجهود 

فردي من حافة املنطقة أنهاه بتسديدة من داخلها 

أبعدها احملمدي إلى ركنية (٥٢). وسدد ميرتنز كرة 

قوية من خارج املنطقة ارتدت من احملمدي وشتتها 

الدفاع (٦٥)، وجاء الرد بواسطة البديل صابيري 

من ركلة حرة جانبية من اجلهة اليســرى سددها 

بيمنــاه في الزاوية اليمنى القريبة ملرمى كورتوا 

(٧٣). ولعــب املدرب اإلســباني مارتينيز ورقته 

الهجومية األخيرة باشــراك لوكاكو مكان مونييه 

(٨١)، وكاد املدافع يــان فيرتونغن يدرك التعادل 

بضربة رأسية (٨٢). ووجه البديل اآلخر زكرياء أبو 

خالل الضربة القاضية لبلجيكا بتسجيله الهدف 

الثاني اثر متريرة من زياش تابعها بيمناه (٩٠+٢).
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حققت كوســتاريكا فوزا صعبا على اليابان ١-٠ أمس على ســتاد أحمد بن 
علي، ضمن منافســات املجموعة اخلامســة من مونديال قطر ٢٠٢٢. وســجل 

كيشر فولر هدف املباراة الوحيد في الدقيقة ٨١. 
وعوضت كوستاريكا خسارتها الفادحة أمام إسبانيا بسباعية نظيفة في 
اجلولة االولى، في حني فشل املنتخب الياباني في حتقيق فوزه الثاني في 

البطولة بعد أول مدو ضد أملانيا ٢-١.
ورغم الفوز املدوي على أملانيا ٢-١ في مســتهل مشــوار «الســاموراي 

األزرق» في البطولة، قرر مدربه هاجيمي مورياســو اجراء خمسة تبديالت 
على التشكيلة األساسية، طالت أبرزها مشاركة ريتسو دوان الذي نزل بديال 

ضد أملانيا وسجل هدفا.
ودخل املنتخب الياباني املباراة وعينه على كســب النقاط الثالث 

التي ستضعه في موقف قوي جدا لبلوغ الدور ثمن النهائي للمرة 
الرابعة في تاريخه بعد ٢٠٠٢ عندما تشارك في استضافة البطولة 

مع كوريا اجلنوبية و٢٠١٠ و٢٠١٨.
فــي املقابل، دخلت كوســتاريكا التي بلغــت ربع نهائي 
مونديال البرازيل عام ٢٠١٤ قبل ان تخســر بصعوبة أمام 
هولنــدا بركالت الترجيــح، املباراة لتعويض خســارتها 

القاسية أمام إسبانيا بسباعية نظيفة.
جاء الشوط األول رتيبا للغاية وكان احلارسان ضيفي 
شرف على املباراة، نظرا الرتكاب العبي اليابان العديد من 
األخطاء في التمرير، في حني كانت هجمات كوستاريكا 

خجولة للغاية.
وفي مطلع الشــوط الثاني، أجــرى مدرب اليابان 
تعديالت عدة على تشكيلته، واستهله فريقه بقوة من 
خالل تسديدة قوية لهيدمياسا موريتا كان لها كيلور 
نافاس باملرصاد (٤٧)، ثم رأسية ضعيفة ألسانو بني 
يدي نافاس (٤٨). وســنحت ركلتان حرتان لليابان 

على مشارف املنطقة من دون إدراك الشباك.
وفي غمرة السيطرة اليابانية، وفي أول تسديدة 

نحــو املرمــى اليابانــي فــي الشــوط الثاني جنحت 
كوســتاريكا في افتتاح التســجيل عندما أخطأ الدفاع 

الياباني في اخلروج من منطقته، فانتزع يلتسني تيخيدا 
الكرة ومررها باجتاه كيشر فولر سددها لولبية من خارج 
املنطقة ملسها احلارس الياباني املتقدم شويتشي غوندا من 
دون أن مينع دخولها مرماه (٨١). وللمفارقة، فإن تسديدة 
فولــر كانت االولى ملنتخب بالده في هذه البطولة وأصابت 
املرمى.  وحاول املنتخــب الياباني إدراك التعادل في اواخر 

املباراة لكن من دون طائل.

كوستاريكا تكسر غرور اليابان
دة باالنقراض! نافاس يحتفل بلغة مهدَّ

احتفل حارس مرمى كوستاريكا كيلور نافاس بالفوز 
بطريقة استثنائية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على 
«تويتر» رسالة باللغة اإلسبانية: «شكرا لكم جميعا على 
دعواتكم وصلواتكم، أحب أن أكون جديرا بهذه املشاعر، 
ألنني احتاجها بشــدة». وأضاف حارس مرمى باريس 
سان جرمان عبارة أخرى باللغة البريبرية احمللية: «معا 

سنكون أقوى».
وتشــير تقارير صحافية إلى أن هذه العبارة باتت 
عالمة مميزة في احتفاالت العبي كوستاريكا في األشهر 
األخيرة، وزاد اســتخدامها مع التأهل ملونديال قطر. 
وحتاول احلكومة في كوستاريكا إحياء ٥ لغات محلية، 
منها البريبرية حلمايتها من االنقراض مع مرور الوقت.

وتعد اللغة اإلسبانية هي اللغة الرسمية في كوستاريكا 
منذ االحتالل اإلسباني للبالد في القرن السادس عشر 

حتى احلصول على االستقالل عام ١٨٢١.

اليابان وكوستاريكا في سطور
٭ املباراة: اليابان - كوستاريكا (٠-١).

٭ امللعب: أحمد بن علي.
٭ اجلمهور: ٤١٤٧٩ متفرجا.

٭ املجموعة اخلامسة - الدور األول (اجلولة الثانية).
٭ احلكم: اإلجنليزي مايكل أوليفر.

٭ األهداف: كوستاريكا: كيشر فولر (٨١).
٭ اإلنذارات: اليابان: ميكي ياماني (٤٤)، كو إيتاكورا 
(٨٤)، واتــارو إندو (٩٠+٣) وكوســتاريكا: أنتوني 
كونتريراس (٤٢)، سيلسو بورخيس (٦١)، فرانسيسكو 

كالفو (٧٠).
٭ التشكيلتان:

٭ اليابان (املدرب: هاجيمي مورياســو): شويتشي 

غوندا - كــو ايتاكورا، ميكي ياماني (كاورو ميتوما، 
٦٢)، مايا يوشــيدا، يوتو ناغاتومو (هيروكي إيتو، 
٤٦)- واتارو إندو، يوكي ســوما (تاكومي مينامينو، 
٨٢)، هيدمياســا موريتا- ريتسو دوان (جونيا إيتو، 
٦٧)، دايتشي كامادا، أياسي اويدا (تاكوما أسانو، ٤٦).
٭ كوســتاريكا (املدرب: الكولومبي لويس فرناندو 
ســواريس): كيلور نافاس - كيشــر فولر، أوسكار 
دوارتي، فرانسيسكو كالفو، براين أوفييدو - كندال 
واتسون، سيلسو بورخيس (يوستني ساالس، ٨٩)، 
يلتسني تيخيدا، خيرسون توريس (براندون أغيليرا، 
٦٥)- أنتوني كونتريراس (جويســون بينيت، ٦٥)، 

جويل كامبل (دانيال تشاكون، ٩٠+٥).
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متابعة: هادي العنزي

«ال يأس مع املاكينات»... مقولة طبقها املنتخب األملاني مساء 
أمــس بعدما فرض تعادال متأخرا مع نظيره اإلســباني ١-١ في 
املواجهة التي جمعت الفريقني مســاء أمس على ستاد «البيت» 
مبدينة اخلور القطرية، ضمن منافسات اجلولة الثانية للمجموعة 
اخلامســة بكأس العالم لكرة القدم، ليحصد «املاتادور» النقطة 
الـ ٤ في رصيده، فيما حصد األملان النقطة األولى في املونديال.

دخل املنتخب األملاني مواجهة إسبانيا وهو أمام خيار صعب، 
ومطالب بالفوز فقط، وخشية خسارة ثانية ستطيح به خارج 
املونديــال بعد هزمية أولى مريرة أمام نظيره الياباني ١-٢ في 
اجلولة األولى، واضعا ألقابــه التاريخية األربعة في املونديال 

على احملك وفي مواجهة «املاتادور» اإلسباني.
بداية حذرة انتهجها األملاني هانزي فليك، وهو يدرك جيدا أن 
مغامرة غير محسومة من شأنها أن تكلفه الكثير، فيما بدا فريق 
املــدرب لويس انريكي أكثر حتــررا ومبادرة بالضغط، معتمدا 
على االســتحواذ عبر «التيكي تاكا» التي يتخذها نهجا كرويا، 
وما هي إال ٧ دقائق فقط من انطالقة البداية حتى كشــف العب 
الوســط داني أوملو عــن نوايا «املاتــادور» الطامعة في النقاط 
الثالث بتســديدة قوية هزت القائم األيســر للحــارس مانويل 
نوير، وحاول توماس مولر وسيرج غنابري الرد على الهجمة 
األولــى، لكن محاولتهما  أوقفها احلارس أوناي ســيمون، قبل 
أن يقــرر احلكم املســاعد رفع الراية (١٠)، ســدد بعدها الظهير 
جــوردي ألبا بجانب القائم األمين، وجاء الرد بهجمة منظمة لـ 
«املاكينات» انتهت عند غنابري الذي سدد من خارج الـ ١٨، لكنها 

مرت بجانب القائم األمين لسيمون.
«املانشافت» استخدم الضغط العالي و«فخ التسلل» إلرباك 
هجوم «املاتادور»، واتخذ من التمريرات القصيرة طريقا الختراق 
الدفاع اإلسباني بقيادة كارفاخال، وجوردي البا، أفلح في األولى، 
ومن كرة عرضية كاد املدافع أنطونيو روديغر يفتتح التسجيل 
ملصلحة «املاكينات» لكنه وقع في قبضة تقنية الڤيديو املساعد 

«VAR» الذي ألغى هدفه بداعي التسلل (٣٩).
أناقة النقل اجلماعي للكرة وحيوية شباب إسبانيا في سرعة 

االنطالق كانتا حاضرتني في العديد من هجمات فريقهم، لكنها 
كانت سرعان ما تتالشى، بعدما تصطدم بجدار الرباعي كيرير، 
وروديغر، وسولي، وروم، ولعل من مالمح الشوط األول اجتهاد 
داني أوملو على اجلهة اليسرى وسعيه اجلاد غير مرة إلحداث 
ثغــرة فــي «الدفاع» األملانــي، لكنه كلما انطلــق وجد نيكالس 
ســولي في طريقــه حائال دون وصوله، لينتهي الشــوط األول 

بتعادل سلبي.
موراتا وفولكروغ.. البدالء يسجلون!

اجلولــة الثانية من صــراع كبيري القــارة األوروبية، التي 
احتضنتها مدينة اخلور القطرية، أخذت طابعا أكثر تنافسية، 
استهلها املدرب اإلسباني لويس إنريكي بتبديل «حيوي هجومي» 
أشرك خالله موراتا، الذي ميتاز بضربات الرأس، بدال من فيران 
توريــس، وما هي إال دقائق حتــى كان موراتا على املوعد، ولم 
يتأخر عن ترجمة عرضية جوردي ألبا إلى هدف يهز شباك به 
مانويل نوير وقلب أملانيا (٦٢)، وكاد الثنائي أوملو وأسينسيو 
أن يقتــل طموحات «املاكينات» لكن األخير أرســلها بعيدا عن 

املرمى (٦٥).
وواصل إنريكي تبديالته التكتيكية بإشراك نيكو وليامز وكوكي 
بدال من مارتن باييز وماركو أسينسيو ملزيد من احليوية، ورد 
هانزي فليك بتبدلني هو اآلخر، حيث أشرك لوكاس كلوسترمان، 
ونيــكالس فولكروغ، بدال من ثيلو كيرير، وتوماس مولر لعل 

وعسى أن ينتشال الفريق من وضعه الكارثي.
شهدت الدقائق الـ ٣٠ من الشوط الثاني تألق حارس «املاتادور» 
أوناي سيمون، تصدي لتسديدة جوشوا كيميتش (٥٦)، وأغلق 
املرمى في وجه جمال موسياال ليجبره على التسديد بجسده (٧٣).
وبعد عناء كبير، عاد «املاكينات» من بعيد ليعادلوا النتيجة 
بتســديدة ال تــرد من البديل نيكالس فولكروغ، الذي اســتثمر 
كرة زميله جمال موســياال بأفضل صورة ممكنة، مسددا بقوة 
في ســقف مرمى أوناي ســيمون (٨٣)، ليبقي على آمال أملانيا 
حاضرة وبقوة في تكملة املشوار الصعب باملونديال. واجلدير 
ذكره أن هدفي املباراة جاءا بواســطة مهاجمني بديلني دخال في 

الشوط الثاني.

«املانشافت» «املانشافت» 
يرفض االستسالم.. يرفض االستسالم.. 
وينتزع نقطة من «املاتادور»وينتزع نقطة من «املاتادور»
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«السيليساو» وسويسرا.. ال مجال للتهاون

تيتي: أحتمل إصابة نيمار وال نعتمد عليه.. وياكني: جاهزون ملواجهة األفضل
اعترف تيتي مدرب املنتخب البرازيلي بارتكاب خطأ لعدم التيقن مبكرا بأن 
جنم فريقه نيمار تعرض إلصابة في الكاحل خالل املواجهة أمام صربيا مبونديال 
قطر، وغادر نيمار أرض امللعب في الدقيقة ٨٠ من املباراة التي فاز فيها منتخب 
«الســامبا» على صربيا ٢-٠ اخلميس املاضي، وتبني بعدها أنه يعاني من إصابة 

في أربطة الكاحل األمين.
وقال تيتي في املؤمتر الصحافي ملباراة سويسرا التي تقام اليوم: «كان باإلمكان 
التعامل بشــكل أفضل مع اإلصابة، لقد ارتكبت خطأ، لم أالحظ األمر، وأريد أن 
أعترف عالنية بذلك»، الفتا إلى أنه لم يرى نيمار مصابا، كما لم يلفت نظره أحد 

من الطاقم املساعد إلصابة جنم الفريق.
مــن جانبه، أكد مدرب منتخب سويســرا مراد ياكني أن 
مواجهة البرازيل ستكون مختلفة، وقال في املؤمتر الصحافي: 
«نحن جاهزون للمباراة، سنلعب ضد أحد أقوى الفرق في 
هذه البطولة، لكننا نريد أن نركز على أنفســنا، نريد أن 
نكون أكثر متاسكا وأكثر حدة ونحن نريد احلصول على 
أفضل نتيجة»، مضيفا «سويسرا فريق لديه خبرة في هذا 
النوع من البطوالت وهو معتاد على مباراتني خالل ٥ أيام».

أبدى املدير الفني للمنتخب الكاميروني ريغوبير سوجن حماسته ملواجهة صربيا اليوم، 
وقال ســوجن في املؤمتر الصحافي قبل اللقاء: «إن املنتخب الكاميروني وضع نفسه في 
موقف صعب ولكن هذا اجليل من الالعبني جديد ويشــارك أغلب العبيه ألول مرة في 
املونديال، لكني على ثقة عاليــة بقدراتهم لعبور عقبة منتخب صربيا الذي ميلك فريقا 
مميزا وقدم أداء جيدا رغم اخلســارة أمام البرازيل»، الفتا إلى أن مســألة رحيله حال 
اخلروج من الدور األول من املونديال ال تشغل تفكيره حاليا، وأنه واثق في قدرة العبيه 
على عبور هذا املوقف، مطالبا بدعم اجلماهير في لقاء صربيا ومساندة أعضاء الفريق.

عقب أدائه الرائع في مســتهل حملته نحو استعادة اللقب 
الغائب عنه منذ ٢٠ عاما، يطمح منتخب البرازيل الى التقدم 
خطــوة أخرى نحــو بلوغ دور الـ ١٦، عندمــا يواجه منتخب 
سويسرا اليوم.  ويلعب «السيليساو»، صاحب الرقم القياسي 
في عدد مرات الفوز بكأس العالم برصيد ٥ ألقاب، مع منتخب 
سويسرا، على ملعب (٩٧٤)، ضمن منافسات اجلولة الثانية 
ملباريات املجموعة السابعة من مرحلة املجموعات في املونديال 

القطري.
واستهل منتخب البرازيل مشواره في املجموعة على أفضل 
وجــه، عقب فوزه ٢-٠ على صربيا فــي اجلولة االفتتاحية، 
اخلميس املاضي، ليحصد أول ثالث نقاط في مسيرته، ويتصدر 
جــدول ترتيب املجموعــة، بفارق هدف أمــام أقرب مالحقيه 
منتخب سويســرا، الذي تغلــب ١-٠ على منتخب الكاميرون 

في اجلولة األولى أيضا.
ورمبا يحجــز منتخب البرازيل مقعده رســميا في الدور 
املقبل دون انتظار اجلولة األخيرة، حال فوزه على سويسرا، 
وتعثر منتخب الكاميرون في لقائه مع صربيا بنفس اجلولة.

أما منتخب سويسرا، فمن املمكن أن يقتنص ورقة العبور 
لألدوار اإلقصائية، حال فوزه على البرازيل، وتعثر منتخب 

صربيا أمام الكاميرون.
ويبحث كل منتخب عن حتقيق انتصاره األول على اآلخر 

فــي مواجهتهما الثالثة في كأس العالم، بعدما فرض التعادل 
نفســه على مباراتيهما السابقتني في املونديال، حيث تعادال 
٢-٢ بنســخة املسابقة التي أقيمت بالبرازيل عام ١٩٥٠، فيما 

تعادال ١-١ في النسخة املاضية بروسيا عام ٢٠١٨. 
ويفتقد منتخب البرازيل خدمات جنمه نيمار، الذي تعرض 
إلصابة في الرباط اجلانبي لكاحل القدم، خالل مواجهة صربيا، 
والتي تسببت في عدم إكماله اللقاء، لتظهره الكاميرات وهو 

يبكي على مقاعد البدالء.
كما يعاني «السيليساو» أيضا من غياب العبه دانيلو عن 
مواجهة سويســرا، عقب تعرضه اللتواء في كاحل القدم في 
املباراة املاضية، ولكن رغم ذلك، فإن الثنائي ســيكون جاهزا 

للمشاركة في باقي مشوار الفريق بالبطولة.
ورغم املســتوى الرائع لنيمار في الفتــرة األخيرة، إال أن 
غيابــه لن يكون مؤثرا بشــكل كبير علــى منتخب البرازيل، 
الذي ميتلك كتيبة مذهلة من النجوم، خاصة في خط الهجوم.

ويبدو ريتشارليسون جاهزا لقيادة هجوم البرازيل اليوم، 
السيما بعد قوة الدفع التي حصل عليها عقب تسجيله هدفي 

الفريق في مرمى صربيا.
كما يضم منتخب البرازيل فينيسيوس جونيور ورودريغو، 
ثنائــي ريال مدريد اإلســباني، وغابرييل جيســوس، مهاجم 
أرسنال اإلجنليزي، ورافينيا جنم برشلونة اإلسباني، وجميعهم 

لديهــم القدرة على تعويــض غياب نيمار. من جانبه، يطمح 
منتخب سويســرا، الذي يشــارك للمرة الـــ ١٢ في املونديال، 
الى اخلروج بنتيجة إيجابية تعزز من آماله في الصعود الى 
األدوار اإلقصائيــة للمــرة الثامنة في تاريخــه والثالثة على 
التوالــي باملونديال، وذلك قبــل لقائه املرتقب مع صربيا في 

ختام دور املجموعات.
واقتنــص املنتخب السويســري ٣ نقاط ثمينة من أنياب 
منتخب الكاميرون، رغم أنه كان الطرف األضعف في اللقاء، 
غير أن خبرة العبيه لعبت دورا جوهريا في حتقيقه البداية 

املأمولة.
ويضم منتخب سويسرا الثنائي غرانيت تشاكا وشيردان 

شاكيري، اللذين ميلكان خبرة كبيرة في خط الوسط، 
وكذلــك املهاجم بريل إميبولو، الذي أحرز هدف 

الفريق الوحيد في الكاميرون.
كمــا ميتلــك املنتخــب السويســري 
احلارس املخضرم يان سومير، الذي نال 

جائزة أفضل العب في مباراة الفريق 
أمام الكاميرون، حيث يعول عليه 
املدرب مراد ياكني، مدرب الفريق، 
في التصدي للهجمات البرازيلية 

املتوقعة في اللقاء.

بعدما خسرا مواجهتهما األولى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، املقامة 
حاليــا في قطــر، يخوض منتخبا الكاميرون وصربيــا لقاء الفرصة األخيرة 

عندما يلتقيان اليوم، أمال في استكمال مشوارهما باملونديال.
ويلعب املنتخب الكاميروني مع نظيره الصربي على ملعب (اجلنوب)، 
في إطار منافســات اجلولة الثانية باملجموعة السابعة من مرحلة 
املجموعات في كأس العالم. ويبحث منتخبا الكاميرون وصربيا 
عن حصد أول ٣ نقاط في مسيرتهما باملجموعة، عقب خسارتهما 
أمام منتخبي سويســرا والبرازيل على الترتيب في اجلولة 

االفتتاحية، اخلميس املاضي.
ويدرك كال املنتخبني أن اخلسارة في مباراتهما الثانية 
باملجموعة، ستعني تقلص حظوظهما بشدة في الصعود 
للدور املقبل، ورمبا تكلفهما الرحيل رسميا ومبكرا 
عــن املونديال، قبل خوض اجلولــة األخيرة من 
مرحلة املجموعات. وفي لقائه األول باملونديال، 
لم يستغل منتخب الكاميرون، الذي يشارك في 
البطولة للمرة الثامنة في تاريخه، سيطرته على 
مجريات الشوط األول من عمر لقائه مع املنتخب 
السويسري، وأضاع العديد من الفرص السهلة 

التي كانت كفيلة بخروجه فائزا بحصيلة كبيرة من األهداف، ليأتي العقاب في 
الشوط الثاني، الذي تلقى في مطلعه هدفا مباغتا، ليخسر ٠-١ أمام منافسه 
األوروبي. ويأمل املدير الفني ملنتخب الكاميرون، ريغوبير سونغ، في تالفي 
األخطــاء، التي وقع فيها العبوه أمام سويســرا، حيث يعلم أنه ال بديل أمام 
فريقه سوى احلصول على نقاط املباراة، إذا أراد التمسك بآماله في الصعود 
لألدوار اإلقصائية باملونديال، أمال في حتقيق نتيجة إيجابية أمام البرازيل في 
اجلولة األخيرة باملجموعة، يوم اجلمعة املقبل. وحتلم اجلماهير الكاميرونية 
بعودة منتخب (األســود غير املروضة) للظهور في األدوار اإلقصائية بكأس 
العالم للمرة الثانية في تاريخه، وتكرار اإلجناز الذي حققه في نسخة البطولة 
عام ١٩٩٠ بإيطاليا، حينما بات أول منتخب أفريقي يصعد إلى دور الثمانية. 
من جانبه، يتطلع منتخب صربيا الســتعادة اتزانه عقب خسارته ٠-٢ أمام 
البرازيل، في مباراة ظهر خاللها العبو املدرب دراغان ســتويكوفيتش بشكل 
باهت للغاية خاصة في الشوط الثاني. وبرر ستويكوفيتش مستوى فريقه 
املتواضــع في املباراة املاضية، باإلصابات العديدة التي ضربت مجموعة من 
أعمدة الفريق األساسية قبل انطالق املونديال، مثل ألكسندر ميتروفيتش، الذي 
فشــل في إطالق تسديدة واحدة نحو مرمى البرازيل، ودوشان فالهوفيتش، 
الذي لعب بديال بعد تعافيه مؤخرا من مشكلة في الفخذ، فيما اكتفى فيليب 

كوستيتش باجللوس على مقاعد البدالء بسبب مشاكل عضلية.

سوجن: 
وضعنا صعب.. 
وال أفكر في اإلقالة

الكاميرون وصربيا.. «لقاء الفرصة األخيرة»
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البرتغال وأوروغواي..  هل يتكرر سيناريو ٢٠١٨؟

سانتوس: أوروغواي فريق رائعكسر في ضلوع البرتغالي دانيلو
أصيب مدافع البرتغال دانيلو بيريرا بكسر في ثالثة أضلع 
في تدريبات بالده وســيغيب عن املباراتني املتبقيتني في دور 
املجموعــات في املونديال. وأصيب دانيلو الذي خاض الدقائق 
الكاملة للمباراة األولى ضد غانا (٣-٢) اخلميس املاضي بسبب 
غياب قطب الدفاع املصاب بيبي خالل التدريبات السبت. وأوضح 
االحتاد البرتغالي للعبة أن «الفحوصات كشفت عن كسر في ثالثة 

أضلع باجلهة اليمنى. سيغيب عن صفوف املنتخب الوطني».
في املقابل، غاب زميله في النادي الباريســي نونو منديش 
عن التدريبات، حيث تابع عالجه على غرار األيام السابقة بسبب 
إجهاد في العضالت، كما هي حال العب الوســط أوتافيو الذي 

لعب أساسيا ضد غانا.

قال املدير الفني ملنتخــب كوريا اجلنوبية، البرتغالي باولو بينتو، إن املباراة 
أمام غانا اليوم، ستكون صعبة للغاية، لكن «محاربي التايغوك» سيلعبون بحماس 
ومتاسك شديد، حلسم الفوز األول بعد التعادل مع أوروغواي في اجلولة األولى.

وأضاف بينتو أمس في املؤمتر الصحافي اخلاص باملباراة: «نعلم أننا سنواجه 
منافســا قويا لديه العبون ينشطون في الدوري اإلجنليزي، وميلك دفاعا قويا، 
وقدم مباراة جيدة أمام البرتغال، املنتخب الكوري اجلنوبي لديه أيضا قوة هجومية 
يسعى الســتغاللها، خاصة مع تواجد اجلناح السريع هيونغ مني سون (مهاجم 

توتنهام اإلجنليزي)، الذي سيخوض املباراة بقناع واق للرأس.. أمامنا حتد كبير 
الختراق دفاع غانا، وعلينا استغالل الفرص التي سنحصل عليها، لتحقيق الفوز».

وأكد أنه ال يشعر بأي ضغوط قبل املواجهة مع غانا، معلنا غياب الالعب هوانغ 
هي تشان احملترف في صفوف ولڤرهامبتون االجنليزي لعدم اجلاهزية، وخضوع 
مني جاي كيم مدافع نابولي اإليطالي الختبار طبي أخير حلسم موقفه من املباراة.
مــن جهته، قال هوانغ ان زمالءه لديهم الرغبة الكاملة في حتقيق الفوز على 

حساب غانا، وحصد أول انتصار في املونديال.

أكد املدير الفني ملنتخب البرتغال، فيرناندو ســانتوس، أن 
منتخب أوروغواي يعتمد على اللعب اجلماعي وليس على أفراد. 

وقال ســانتوس، في املؤمتر الصحافــي، «يجب أن نضع في 
عني االعتبار جميع الالعبني في منتخبنا، وال نركز على العب واحد، 

بالنسبة لى من املهم لنا أن نلعب كمجموعة كفريق».
وأضاف «ال أستطيع تفهم ملاذا أصيب دانيلو، لم نر كيف أصيب، ولكن 

إصابته خطيرة ونشعر باحلزن خلسارة العب مثله، بالطبع اإلصابة في كأس 
العالم أمر سيئ وصعب على الالعب، ولكنت لدينا ٣ العبني يحلون مكانه».

وتابع سانتوس: «أوروغواي حاليا رائعون وغيروا بعض الالعبني، فالفيردي 
ونونيز لم يكونــا في آخر مونديال، ولكن ال أعتقد أنهم تغيروا كثيرا من آخر 

كأس عالم».

يتطلع منتخب البرتغال حلجز مقعده مبكرا في 
دور الـ ١٦، حينما يواجه منتخب أوروغواي اليوم 
على ملعب «لوســيل» في إطار منافســات اجلولة 
الثانيــة باملجموعة الثامنة من مرحلة املجموعات 

في املونديال القطري.
ويتصــدر منتخب البرتغال، الذي يشــارك في 
كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه، جدول ترتيب 
املجموعة برصيد ٣ نقاط، بعدما اســتهل مشواره 
في املونديال بفوز مثير ٣-٢ على غانا في اجلولة 

االفتتاحية يوم اخلميس املاضي.
في املقابل، يتقاســم منتخب أوروغواي، الذي 
توج باللقب عامــي ١٩٣٠ و١٩٥٠، املركز الثاني مع 
منتخــب كوريــا اجلنوبية برصيــد نقطة واحدة، 
عقب تعادلهما من دون أهداف في اجلولة األولى.

وللنسخة الثانية على التوالي يلتقي املنتخبان 
فــي كأس العالــم، بعدما ســبق أن تواجها في 
دور الـــ ١٦ فــي البطولة املاضية بروســيا عام 
٢٠١٨، حيث حسم منتخب أوروغواي املواجهة 

لصاحلــه، عقب فوزه ٢-١ على املنتخب امللقب 
بـ (برازيل أوروبا).

ويســعى املنتخب البرتغالي الى حصد النقاط 
الثالث الجتياز مرحلة املجموعات للمرة اخلامسة 
فــي تاريخــه والثانية على التوالــي، دون انتظار 
لقائه ضد كوريا اجلنوبية، اجلمعة في ختام دور 

املجموعات.
ويرغب منتخب البرتغــال في إقناع جماهيره 
بقدرتــه على املضي قدما في البطولة، بعدما اهتز 
أداؤه في معظم األحيان خالل لقائه املنتخب الغاني، 
الذي أحرج زمالء النجم كريســتيانو رونالدو في 

العديد من الفترات.
ويبحث رونالدو عن هز الشــباك في البطولة 
للمباراة الثانية على التوالي، بعدما افتتح التسجيل 
للبرتغال من ركلة جزاء في اللقاء املاضي، ليدون 
اسمه في سجالت كأس العالم برقم قياسي مذهل.
وأصبح رونالــدو (٣٧ عاما) أول العب يتمكن 
من التسجيل في ٥ نسخ متتالية باملونديال منذ أن 

افتتح سجله التهديفي في نسخة عام ٢٠٠٦ بأملانيا 
بتسجيله هدفا في شباك إيران في دور املجموعات.

وفض رونالدو، الذي لم يعد مسجال في قائمة أي 
ناد حاليا بعد فسخ عقده مع مان يونايتد اإلجنليزي 
بالتراضي، شراكته مع األسطورة البرازيلي بيليه 
واألملانيــني اوفــه زيلر وميروســالف كلــوزه في 

التسجيل خالل ٤ نسخ متتالية من كأس العالم.
من جانبــه، يطمح منتخب أوروغواي، الذي 
يشــارك في املونديال للمرة الـ ١٤، في االحتفاظ 
بآماله في الصعود ملرحلة خروج املغلوب للمرة 
الـ ١١ فــي تاريخه والرابعة علــى التوالي، بعد 

تعادله املخيب مع كوريا اجلنوبية.
ورغم القائمة املدججة بالنجوم، التي ميتلكها 
منتخب أوروغواي حاليا، بقيادة الثنائي املخضرم 

لويس سواريز وإدينسون كافاني، باإلضافة الى 
داروين نونيــز وفيديريكو فالفيردي ورودريغو 
بينتانكور، إال أن املنتخب الالتيني عجز عن زيارة 
مرمى منافسه اآلسيوي، ليكتفي بحصد نقطة وحيدة.

بعــد إخفاقهمــا في حتقيــق االنتصــار في 
مباراتهما األولى، يســعى منتخبا غانا وكوريا 
اجلنوبية للتمسك بآمالهما في الصعود لألدوار 
اإلقصائيــة، عندما يلتقيان اليــوم على ملعب 
(املدينــة التعليمية)، ضمن منافســات اجلولة 

الثانية باملجموعة الثامنة.
ويتذيل منتخب غانا، الذي يشارك في املونديال 
للمرة الرابعة، جدول ترتيب املجموعة بال نقاط، 
عقب خســارته ٢-٣ أمــام البرتغال في اجلولة 

األولى، يوم اخلميس املاضي.
في املقابل، يتقاسم منتخب كوريا اجلنوبية، 
الذي يلعب في كأس العالم للمرة الـ ١١ في تاريخه 
والعاشرة على التوالي، وصافة ترتيب املجموعة 
مع منتخب أوروغواي، برصيد نقطة واحدة لكل 
منهما، عقب تعادلهما بدون أهداف في مســتهل 
مبارياتهما باملسابقة. ورغم املواجهات العديدة 
التي جمعت بني غانا وكوريا اجلنوبية، إال أن هذا 
اللقاء (األفرو آسيوي) سيكون األول على الصعيد 

الرســمي بينهمــا. وال بديل أمــام كال املنتخبني 
سوى حصد النقاط الثالث، إذا أرادا احلفاظ على 
حظوظهما في الصعود لدور الـ ١٦ في البطولة 

األهم واألقوى في عالم الساحرة املستديرة.
وكان املنتخب الغاني، الذي عاد للمشــاركة 
في كأس العالم، عقب غيابه عنها في النســخة 
املاضية بروسيا عام ٢٠١٨، ندا حقيقيا ملنتخب 
البرتغال، وكان قريبا من خطف نقطة التعادل، 
لوال نقص خبرة العبيه في مواجهة أحد عمالقة 
كــرة القدم في العالم. وميتلك منتخب غانا في 
قائمته بالبطولــة مزيجا من عنصري اخلبرة، 
مثل أندريه أيو صاحب الهدف األول في شــباك 
البرتغال، والشــباب مثل محمد قدوس وأليدو 
سيدو، وعثمان بوكاري، الذي أحرز الهدف الثاني 

في املباراة املاضية.
ويأمل أوتو أدو، املدير الفني ملنتخب غانا، أن 
يتخلى سوء احلظ عن العبيه في مواجهة كوريا 
اجلنوبيــة، حيث تعنــي الهزمية وداع منتخب 

(النجوم السوداء) البطولة رسميا.
من جانبه، ستكون هذه هي املواجهة الرابعة 
ملنتخب كوريا اجلنوبية، الذي سجل ظهوره األول 
فــي كأس العالم عام ١٩٥٤، أمام أحد املنتخبات 

األفريقية في كأس العالم.
وخالل املواجهات الـ ٣ السابقة التي خاضها 
أمام منتخبات القارة السمراء في املونديال، حقق 
املنتخب الكوري اجلنوبي انتصارا وحيدا، فيما 

تعادل في مباراة وخسر أخرى.
ويســعى منتخب كوريا اجلنوبية إلنعاش 
حظوظه في اجتياز مرحلــة املجموعات للمرة 
الثالثة في تاريخه بــكأس العالم، واألولى منذ 

نسخة املسابقة عام ٢٠١٠ بجنوب أفريقيا.
وتضع جماهير كوريا اجلنوبية الكثير من 
اآلمــال على ســون هيوجنغ مــني، جنم فريق 
توتنهــام اإلجنليزي، في صنــع الفارق خالل 
املبــاراة، رغم اســتمرار معاناته مــن اإلصابة 

بكسر في محجر العني.

بينتو: 
احلماس 
سالحنا

غانا وكوريا اجلنوبية.. مهمة النهوض من جديد
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ديشان يدرس إراحة 
جنومه أمام تونس
يعتزم املدير الفني للمنتخب الفرنســي لكرة القدم ديديه ديشان إجراء عملية 
تدويــر بني الالعبني في مبــاراة «الديوك» األخيرة بدور املجموعات أمام املنتخب 

التونسي املقرر إقامتها يوم األربعاء املقبل، بعدما ضمن التأهل لدور الـ ١٦. 
وقال ديشــان للصحافيني: «ما زالت هناك مبــاراة ثالثة. يجب أن نحترم 

املسابقة، واملنافس الذي نواجهه، وأيضا منافسينا اآلخرين الذين ينافسون 
على التأهل». وأضاف: «ولكنني لن أغامر على اإلطالق مع اقتراب دور الـ١٦، 

ولكن ال تسألوني من أو كم العب سأمنحهم راحة».
وكان املنتخب الفرنسي، حامل اللقب، أول منتخب يتأهل لدور الـ ١٦
ببطولة كأس العالم املقامة في قطر، عقب فوزه الســبت على املنتخب 
الدمناركي ٢-١.  وعانى املنتخب الفرنســي مــن اإلصابات، قبل وأثناء 

البطولة، حيث افتقد جلهود كل من بول بوغبا ونغولو كانتي، وبريسنيل 
كيمبيمبي وكرمي بنزمية وكريستوفر نكونكو ولوكاس هيرنانديز.

دجوركاييف: تشكيلة «الديوك» صلبة
ثمن املهاجم السابق ملنتخب فرنسا، يوري دجوركاييف، قوة وصالبة تشكيلة 
«الديوك» في مونديال قطر ٢٠٢٢ بقيادة املدرب ديديه ديشــان، كما ثمن فوزه 

على الدمنارك في اجلولة الثانية ملنافسات املجموعة الرابعة وتأهله لدور الـ ١٦.
وقال دجوركاييف، مستشار رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 

جياني إنفانتينو في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو دميانش» 
الفرنســية، من العاصمة القطرية الدوحة: إنه ال يريد اختزال 

النجاح الذي حققه «الديوك» في شخص كيليان مبابي، الذي 
قاد فرنسا للفوز على الدمنارك والعبور لدور الـ ١٦ وأصبح 
ثاني أفضل هداف ملنتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 
بعد الهدفني اللذين سجلهما في شباك الفريق الدمناركي 
خالل اجلولة الثانية من منافسات املجموعة الرابعة التي 

جرت السبت.
وحول تقييمه ألداء منتخب فرنسا أمام نظيره الدمناركي، 

قال دجوركاييف وهو أحد أساطير منتخب فرنسا السابقني 
وفاز معه بكأس العالم ١٩٩٨ وبطولة أوروبا ٢٠٠٠، إن العبي 

املنتخب الفرنســي أظهروا الكثير مــن النضج أمام اخلصم 
األصعب في املجموعة، مشيدا باألداء الهجومى للفريق الذي خلق 

الكثير من فرص التسجيل.
وأردف قائال: بالطبع منتخب فرنسا يظهر مبستوى مميز منذ فترة طويلة، 
خاصة أنه في الوقت احلالي ميلك العديد من الالعبني املميزين مثل مبابي وأنطوان 

غريزمان وغيرهما الكثير، تقريبا جميعهم يقدمون أداء مميزا وأتوقع منهم الكثير.
وعن أداء غريزمان العب خط الوسط، قال دجوركاييف إنه ليس بالضرورة 
الدور املثالي بالنسبة له، لكنه اضطلع بدور غير اعتيادي خلدمة توازن املنتخب 
الفرنسي بطل العالم، مشيدا بأدائه في كلتا املباراتني أمام أستراليا والدمنارك، 

مما وفر مساحة للمهاجمني اآلخرين ومنحهم القوة.

الفرج يغادر معسكر «األخضر»

منح مدرب السعودية الفرنسي هيرفيه رينار ضوءا 
أخضر لقائد املنتخب سلمان الفرج ملغادرة معسكر املنتخب 
بعد التأكد من عدم قدرته على املشــاركة مستقبال في 

مباريات املونديال.
وكتب حساب املنتخب السعودي: «سمح رينار للفرج 
مبغادرة معسكر املنتخب بناء على التقرير الطبي الذي 

أكد عدم قدرته على اللعب فيما تبقى من كأس العالم».
وتعرض الفرج، الذي كان يعاني من إصابة في كتفه 
قبل انطالق البطولة، إلى إصابة في الركبة أواخر الشوط 
األول من مباراة األرجنتني، وظهر عقب اللقاء وهو يسير 

على عكازين مع وضع دعامة على قدمه.
وكان رينار أملح في املؤمتر الصحافي الذي تال املباراة 
الى صعوبة استمرار الفرج في البطولة بقوله: «سيكون 
من الصعب على سلمان الفرج خوض مباراة أخرى في 
هذه البطولة»، وعندما سألته «فرانس برس» لدى مغادرته 
ما إذا كان يستطيع تأكيد غياب الفرج عن املباريات التالية 
في البطولة قال: «كال، لكن ذلك ســيكون صعبا (خوض 

مباريات أخرى)».
ويعد الفرج (٣٣ عاما) مــن ركائز العبي احملور في 
تشكيلة املنتخب السعودي، وقد استهل مشواره الدولي 
مع املنتخب األول فــي ١٤ أكتوبر ٢٠١٢ بفوز ودي على 
الكونغو ٣-٢. وخاض ٧١ مباراة دولية ســجل خاللها ٨
أهداف، بينها هدف من ركلة جزاء في الفوز على مصر 
٢-١ في دور املجموعات من مونديال روسيا ٢٠١٨ الذي 

غادره األخضر مبكرا.

مارتينو يتمسك بفرصة التأهل

قال املدرب األرجنتيني للمنتخب املكسيكي لكرة القدم 
خيراردو مارتينو إنه يتوقع مواجهة قوية ضد السعودية 
في اجلولة الثالثة األخيرة من دور املجموعات في مونديال 
قطر، محذرا من أنه «طاملا هناك فرصة (للتأهل)، ستحاول 

املكسيك استغاللها».
وعقدت املكسيك مهمتها في بلوغ الدور الثاني بخسارتها 
أمام األرجنتني ٠-٢ في اجلولة الثانية من منافسات املجموعة 
الثالثة، حيث جتمد رصيدها عند نقطة واحدة وتراجعت إلى 
املركز الرابع األخير بفارق ٣ نقاط خلف پولندا املتصدرة 

ونقطتني خلف األرجنتني والسعودية.
وباتت املكسيك بحاجة إلى الفوز على السعودية بـ ٣

أهداف على األقل األربعاء املقبل لضمان التأهل، مع تعثر 
پولندا أمام األرجنتني.

وقال مارتينو في املؤمتر الصحافي عقب اخلســارة 
أمــام األرجنتني: «طاملا ال تزال لدينــا فرصة، علينا أن 

نحاول استغاللها».
وأضاف: «السعودية بحاجة إلى الفوز بهذه املباراة، 
ونحن كذلك. هي بحاجة إلى تســجيل األهداف ونحن 
أيضا. في احليــاة وفي كرة القدم، يجب أن نتعود على 
استعادة التوازن واستغالل الفرص. فريقي ال يزال لديه 

فرص للتأهل، حتى لو كان ذلك صعبا».
وتابع: «لقد حافظنا على رؤوسنا مرفوعة في مواجهة 
خصم كبير وأنا متأكد من أننا ســنبذل قصارى جهدنا 

في املباراة القادمة».

كلينسمان يستفز كيروش واإليرانيني
أثار الهداف األملاني الســابق يورغن كلينسمان حفيظة املدرب البرتغالي ملنتخب 
إيــران كارلوس كيروش النتقاده «تيم ملي»، داعيا إلى إقالة بطل مونديال ١٩٩٠ من 
اللجنــة الفنية لالحتاد الدولي (فيفا)، فيمــا عاد االحتاد اإليراني للعبة الى فضيحة 

مونديال ١٩٨٢ للرد عليه.
وانتقد كلينســمان، العضو في مجموعة الدراسة الفنية لفيفا 

واملكونة من سبعة أعضاء وتقوم بتحليل كأس العالم املقامة 
حاليا في قطر، تصرفات اإليرانيني خالل الفوز املتأخر على 

ويلز ٢-٠ اجلمعة ضمن منافسات املجموعة الثانية.
وحتدث املدرب الســابق ملنتخبي أملانيا والواليات 

املتحدة في حتليل فني لشبكة «بي بي سي» عن سلسلة 
من األخطاء وعن سلوك اجلهاز الفني اإليراني أثناء 
املباراة، معتبرا أن ذلك كان جزءا من إستراتيجية 

مدروسة جلعل اخلصم «يفقد تركيزه».
وقــال إن ما حصل «ليس باملصادفة. هذا كله 
عمد. هذا جزء من ثقافتهم، هكذا يلعبون. ينهكون 
احلكم. لقــد شــاهدت مقعد البــدالء (الالعبون 
االحتياط وطواقم الفريق) يقفزون دائما ويزعجون 
مساعد احلكم واحلكم الرابع إلى جانب امللعب».

ولم مير ما أدلى به ابن الـ ٥٨ عاما مرور الكرام 
عند كيروش الذي وصف ما صدر عن الهداف السابق 

إلنتر اإليطالي وموناكو وبايرن ميونيخ وتوتنهام 
اإلجنليزي بـ «العار على كرة القدم».

وكتب كيروش في سلسلة من التغريدات على تويتر 

«على الرغم من أنك ال تعرفني شــخصيا، أنت تشــكك في شــخصيتي بحكم منطي 
متحامل ينم عن فوقية».

ودعا املدرب السابق ملنتخب البرتغال كلينسمان الى زيارة مقر معسكر املنتخب 
اإليراني في مونديال قطر «لالســتماع إلى مدى حبهم واحترامهم لكرة 
القدم» على الرغم من االنتقادات «الشائنة»، لكنه اشترط استقالة 
األملاني من منصبه في فيفا كي يكون مرحبا به بني الالعبني 

اإليرانيني.
كمــا دخل االحتــاد اإليراني لكرة القــدم على اخلط، 
مطالبا باستقالة كلينسمان، قائال في بيان أمس «الى 
جانب العديد من االعتبارات املؤســفة فيما يتعلق 
باملنتخب اإليراني وطاقمه، أصدر كلينسمان أحكاما 
بشــأن الثقافة اإليرانيــة»، مضيفا «تقدم االحتاد 
اإليراني لكرة القدم بالفعل بطلب إيضاحات من 
فيفا وباعتذارات وإقالة كلينسمان من مجموعة 

الدراسات الفنية في فيفا».
وتابع االحتاد أن «كلينسمان، بصفته أملانيا، 
لــن يحكم عليه فــي أكثر األحــداث املخزية في 
تاريــخ كأس العالم، عندما رتبت أملانيا الغربية 
والنمســا نتيجة» في مونديال ١٩٨٢ على حساب 
اجلزائــر من أجل ان يتأهال معــا الى الدور الثاني 
بفوز األولى ١-٠، وال على «سقطاته االستعراضية 
الشهيرة» في منطقة جزاء اخلصم وال على «أي مسألة 

سياسية أو تاريخية مرتبطة ببالده».
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روني: فودين األفضل في إجنلترا
قال قائد املنتخب اإلجنليزي لكرة القدم األسبق، 
واين روني، إن فيل فودين، هو أفضل العب لدى 
إجنلترا، وأشــار إلى أن جنم مان سيتي يجب أن 

يلعب في كأس العالم من اآلن فصاعدا.
وجلس صانع األلعاب على مقاعد البدالء خالل 
املبــاراة التي تعادل فيها املنتخب اإلجنليزي مع 
نظيره األميركي سلبيا اجلمعة، حيث أرجأ املنتخب 
اإلجنليزي، بقيادة مدربه غاريث ساوثغيت، حسم 
صــدارة املجموعة الثانية وتأهله لدور الـ ١٦ إلى 

اجلولة األخيرة.
وبعد أن مت التغاضي عن الدفع به كأساسي في 
مباراتي املنتخــب اإلجنليزي في املونديال حتى 
اآلن، اضطــر فوديــن للبقاء علــى مقاعد البدالء 
في مباراة أميركا، التي شــهدت حصول املنتخب 
اإلجنليزي على نقطة، وهو ما أثار انتقادات من 
العبي املنتخب اإلجنليزي السابقني جيمي كاراغر 

وغاري نيفيل.
واآلن رونــي، الهــداف التاريخــي للمنتخب 
اإلجنليزي، انضم للمنتقدين الستبعاد فودين 

(٢٢ عاما) من مواجهة حاسمة.
وقال روني في مقال في صحيفة «ذا تاميز»: 
«أرى أنه من الغريب أال يشــارك فودين من 
على مقاعــد البدالء أمام أميــركا. فنيا، إنه 

أفضل العب لدى إجنلترا».
وأضاف: «أعتقد أنه لو كان لديك موهبة 
مثــل فودين، فببســاطة عليك أن تعتمد 
عليه. هو حاليا العب مختلف عن الذي 
رأيناه فــي «يورو ٢٠٢٠»، عندما عانى 

إلحداث تأثير».
وأكد: «هو أكثر نضجا، وجاء إلى 
هــذه البطولة بعدما قــدم أداء قويا 

لفترة طويلة مع مان سيتي».

اجلماهير الكويتية ساندت السعودية بقوة

أمير قطر يدعو مدرسة بالط الشهداء
 حلضور إحدى املباريات

تلقت إدارة مدرســة ثانوية 
بالط الشهداء مبنطقة األحمدي 
التعليمية الدعوة حلضور إحدى 
مباريات كأس العالم، حيث زار 
السفير القطري لدى الكويت علي 
بن عبداهللا آل محمود املدرسة 
لنقل الدعوة إلى إدارتها حلضور 
عدد من املعلمني والطلبة إلحدى 
املباريات. وتأتي هذه الدعوة من 
أمير دولة قطر الشقيقة صاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد آل 

ثاني.
وكانت إدارة مدرســة بالط 
الشهداء قد نظمت يوما لالحتفال 
مبونديــال كأس العالــم املقام 
فــي قطــر، باعتبارهــا الدولة 
التــي تنظم  العربيــة األولــى 
البطولــة، تعزيزا لقيم األخوة 
بني الشعب اخلليجي الواحد في 

السعودية والكويتية والعربية 
الغفيرة التي جتمعت مبنطقة 
البالجــات «كونتينر بارك» 
املنتخب الســعودي بحرارة 
طــوال املباراة، اذ كانت تأمل 
أن يحسم األخضر تأهله الى 
دور الـ ١٦ دون انتظار اجلولة 

األخيرة.
تبــدو  اخلســارة  ورغــم 
اجلماهير واثقــة بقدرة جنوم 
املنتخب السعودي على التأهل 
للــدور املقبل للبطولــة للمرة 
الثانية بتاريخــه واألولى منذ 
عام ١٩٩٤ عندما يلعب مع نظيره 
املكسيك االربعاء املقبل السيما 
أنه قــدم أداء جيدا أمام پولندا 
وخســر بأخطاء بســيطة كما 
حقــق قبل أيام فــوزا تاريخيا 

على االرجنتني.

نفــوس الطلبة. من جهة آخرى، 
الكويتيــة  ســاندت اجلماهيــر 
«األخضر» الســعودي بقوة في 

مباراتهم املهمة التي أقيمت أمس 
أمام منتخب پولندا والتي انتهت 
بفوز االخير ٢-٠ ضمن اجلولة 

الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة 
كأس العالم.

وشجـــــعت اجلماهــــــير 

صورة من دعوة أمير قطرالسفير القطري علي بن عبداهللا آل محمود خالل زيارته املدرسة

سباق سعودي ـ برازيلي 
على رونالدو

ذكر تقرير صحافي إسباني صباح أمس، ان البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، جنم منتخب البرتغال ومان يونايتد 

السابق، تلقى عرضا رسميا من الدوري السعودي.
وأعلن يونايتد قبل أيام قليلة فسخ تعاقده مع رونالدو 
باالتفاق بني الطرفني، على خلفية املقابلة التلفزيونية 
التي أجراها النجم البرتغالي، وهاجم خاللها مسؤولي 

النادي ومدرب الفريق إيريك تني هاغ.
وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيڤو» اإلسبانية، 
فقد كثف نادي النصر السعودي مفاوضاته مع ممثلي 
رونالدو خالل األيام املاضية من أجل ضمه للفريق في 
يناير املقبل، وأضافت «رغم تلقي رونالدو عروضا من 
الدوري األميركي، لكن النصر قدم عرضا مغريا للغاية»، 
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي السعودي عرض على 
رونالدو ٧٢ مليون يورو في املوسم وملدة ٣ سنوات.

من جانبها، قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية السبت، 
إن بطل أميركا اجلنوبية نادي فالمنغو البرازيلي بدأ 
حتركاته بالفعل للحصول على خدمات النجم البرتغالي 
رونالدو خالل املوسم احلالي، وأشارت إلى أن فالمنغو 
بدأ التحــدث مع الرعاة مع حول كيفية متويل صفقة 

مؤقتة لنقل رونالدو إلى املالعب البرازيلية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فالمنغو سيعرض 
على رونالدو عقدا مدته ٣ أشــهر كي يشارك الالعب 

البرتغالي في كأس العالم لألندية.
وذكرت أن رونالدو (الذي يشارك مع بالده حاليا 
في مونديال قطر) ســيكون لديه احلرية بعد ذلك 
لالنتقال إلى ناد جديد، أو االســتمرار مع فالمنغو 

حتى نهاية ٢٠٢٣.

سكالوني: الفرح ال يدوم طويًال

طالب مدرب األرجنتني ليونيل سكالوني مواطنيه بالهدوء 
بعدما ساعد النجم ليونيل ميسي «راقصي التانغو» باإلبقاء 
على آمالهم بالتأهل إلى الدور الثاني قائمة، بالفوز على املكسيك 
بهدفني نظيفني على ستاد لوسيل السبت ضمن منافسات 
اجلولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر لكرة القدم.
وخاضت األرجنتني ثاني مبارياتها في قطر بعد خسارة 
تاريخية أمام الســعودية ١-٢، إال انها خرجت فائزة بفضل 
سحر ميسي وهدف رائع للبديل الشاب إنسو فرنانديز (٢١

عاما). ولكن يبقى على رجال ســكالوني الفوز على پولندا 
األربعاء لضمان التأهل إلى ثمن النهائي.

وعندما ســئل عن الصور التي أظهرت مساعده العب 
خط الوسط الدولي السابق بابلو اميار وهو على حافة البكاء 
خالل املباراة، دعا املدرب ســكالوني إلى رؤية األمور من 
منظور مختلف، قائال: «يجب أن يكون لديك بعض املنطق، 

إنها مجرد مباراة كرة قدم».
وأضاف: «تلقيت رسالة من أخي يقول فيها إنه كان يبكي 
وال ميكن أن يكون األمر كذلك. وكأن األمر أكثر من مجرد 

مباراة كرة قدم».
وأردف «أنا ال أشاطر ذلك. يجب أن يفهم الالعبون أنها 
مباراة كرة قدم. إذا لم يكن األمر كذلك، فسيتكرر ذلك في 
كل مباراة»، مشددا في الوقت ذاته على انه «من الصعب أن 
جتعل الناس يفهمون أن الشمس ستشرق غدا، إن فزت أو 

خسرت. ما يهم هو كيف تفعل األشياء».
وأكد ســكالوني انه لن يحتفل بفوز أبطال العالم مرتني 
(١٩٧٨ و١٩٨٦) حاليا خصوصا أن منتخب «ألبيسيليستي» 
لم يضمن التأهل، إذ حتى التعادل أمام پولندا من املمكن أن 

يطيح به من دور املجموعات.
وقال: «سيظن الناس أنني مجنون لكنني بخير، لقد فزنا، 
سنحتفل وهذا يحدث. علينا االستعداد للمباراة واألمر شبيه 
عندما فزنا بنهائي كوبا (أميركا) حني كان علينا التفكير مبا 
سيحدث بعد ذلك». وأضاف: «الفرح ال يدوم طويال، عليك 

أن حتافظ على التوازن».
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تغريدات النجوم
إعداد: يحيى حميدان

0103

02

04
مدرب منتخب السعودية هيرفي رينارد 

يتمنى استمرار الدعم اجلماهيري أمام 
املكسيك األربعاء

العب منتخب مصر سابقا هيثم فاروق يشيد 

مبدافعي املغرب رومان سايس ونايف أكرد

املعلق علي الكعبي يتحدث عن احترافية 

العبي املغرب عقب فوزهم على بلجيكا أمس

مدافع فرنسا ثيو هرنانديز 

سعيد بالتأهل إلى دور الـ ١٦

توقعات النجومتوقعات النجوم

سأتوقف عن التعليق إن لم أقدم شيئًا مميزًا للمتابع

البلوشي لـ «األنباء»: فرنسا والبرازيل 
األقرب لنهائي املونديال

الدوحة - عبدالعزيز جاسم

قال املعلق العماني املميز خليل البلوشي 
في تصريح خاص لـ «األنباء» إن الڤيديو 
الذي انتشــر له وهــو يقوم باالســتعداد 
و«اإلحماء» قبل التعليق هو ليس طريقة 
معتمــدة وهو من باب احلماس لكي أدخل 
أجواء املباراة وأعيش تفاصيلها وكذلك كانت 
من باب املزح مع أحد األصدقاء، مضيفا: «ال 
أحد يجرب الطريقة أبدا فهي مش معتمدة 
وال يوجد شي للتسخني و«اإلحماء» سوى 
بعض اخللطات الشــعبية مثل الزجنبيل 

والكركم والليمون والعسل».
وأضاف: «عادة في البطوالت أحتاج الى 
الليمون والعسل كي أحافظ على الصوت 
بحكم ضغط املباريات بشكل يومي ونحاول 
أن نوازن بينها»، الفتا: «عندما أصل ملرحلة 
أرى نفسي فيها غير قادر على التعليق فبكل 
تأكيد ســأقف عن ذلك األمر ألنني مطالب 
بتقدمي شيء مميز للمتابعني واملشاهدين».

وقال البلوشي: أتشرف بالتعليق على 
جميع املنتخبــات العربيــة وكنت أمتنى 
التعليق على منتخبات مثل عمان والكويت 
ومصر واجلزائر التي تغيب عن البطولة، 
مشيرا إلى أن إسبانيا والبرازيل وفرنسا 
ظهرت بشكل مميز حتى اآلن، متوقعا تواجد 

«السامبا» و«الديوك» في النهائي.
وعن تنظيم املونديال، أكد البلوشي أن 
شهادته مجروحة بحكم انه مقيم في قطر 
منــذ ١٥ عاما وألنه عاش مثل هذه األجواء 
في بطوالت سابقة كأس العرب والدوري، 
الفتا إلى أنه على جميع املستويات تعتبر 
األمور رائعة ونتمنى استمرارها على نفس 

املنوال حتى النهاية.
ووجه رســالة إلــى الكويت وشــعبها 
بالقــول، يعطيكم العافيــة على كل ردود 
األفعال ودائما الكويت هي التي حتافظ على 
اللحمة العربية واخلليجية من خالل تكاتفهم 
وتشجيعهم وحضورهم، كل هذي األمور 
جتعل من الكويت موجودة في قلب احلدث.

الكويت دائما حتافظ على اللحمة العربية واخلليجية من خالل تكاتفهم وتشجيعهم 

أكد أن مونديال قطر األكثر متسكاً بالعادات والتقاليد

الغندور لـ «األنباء»: الدوحة شرفت كل العرب
الدوحة - فريد عبدالباقي

أشــاد جنم نــادي الزمالــك واملنتخب 
املصري األســبق خالــد الغندور باملالعب 
املوندياليــة التي تســتضيف منافســات 
النسخة الـ٢٢ من بطولة كأس العالم واملقامة 

حاليا في قطر.
وأكــد الغنــدور فــي تصريــح خاص 
لـ«األنباء» أن املالعب القطرية ال مثيل لها 
في العالم من حيث اجلودة واإلمكانات التي 
متتلكها تلك املالعب والتي تعتبر األفضل 
في منطقة الشــرق األوســط، كما أن قرب 
املســافات بني املالعب أتــاح الفرصة أمام 
اجلماهير فــي متابعة أكثر من مباراة في 
اليوم الواحد، حيث كان البعض متخوفا 
مــن حرارة اجلو، ولكــن قطر جنحت في 
التغلب على هذا األمــر في إقامة البطولة 
خالل فصل الشتاء، وباإلضافة إلى املالعب 
متتلك خاصية التبريد، حتى إن هناك بعض 
املنتخبات اشــتكت من برودة اجلو داخل 

أرضية امللعب.
وأضاف أن الدوحة شــرفت كل العرب 
بتنظيمها الباهر، باإلضافة إلى متســكها 
بالعادات والتقاليد بغض النظر عن أوروبا 

وأميركا.
وبسؤاله عن سبب احلمالت املغرضة 
منذ فوز قطر بتنظيم مونديال ٢٠٢٢، أجاب 
قائال: «قطر حققت جناحا كبيرا في الرد على 
كل احلمالت التي وجهت ضدها الستضافتها 
كأس العالم من خالل احلفل األســطوري 
الذي مزج بــني التقاليد القطرية والثقافة 
العاملية، باإلضافة إلى توجيه رسالة لدعوة 
العالم للقاء والتوحد كقبيلة واحدة في ظل 
خيمة «متثل األرض». كما مت تقسيم فقرات 
احلفل إلى ٧ لوحات تصويرية دمجت بني 
الثقافتني القطرية والعاملية، ودارت معظمها 

حول ثقافة قطر وقيمهــا وأهمية احترام 
اآلخر، وضرورة تغيير الصورة النمطية 
املغلوطة عن الوطن العربي، والتي ميكن 
تصحيحهــا عن طريق احلوار الذي تدعو 

إليه قطر في سياساتها دائما».
وعن توقعه لبطل نسخة مونديال قطر، 
قال الغنــدور إن هنــاك منتخبات ظهرت 
بصورة جيدة خــالل البطولة حتى اآلن، 
وأتوقع ان ينحصــر اللقب بني منتخبات 
البرازيل وفرنســا وإسبانيا وهي األقرب 

لنيل كأس البطولة.

وأمت بقولــه: إن املنتخب القطري خذل 
جماهيــره والعرب من خالل أدائه الباهت 
الذي ظهر عليــه خالل مباراتي اإلكوادور 
والســنغال، وتوديعه منافسات البطولة 
مبكرا من الدور األول بالرغم من أن البطولة 
تقام على أرضه ووسط جماهيره، بجانب 
أن حظوظ املنتخب التونسي صعبة للغاية 
في العبور إلى الدور الثاني بعد خسارته 
األخيرة أمام أســتراليا السيما أنه سوف 
يواجه املنتخب الفرنسي العنيد في اجلولة 

الثالثة واألخيرة من دور املجموعات.

شحاتة: حظوظ «األخضر» قائمة
القاهرة - سامي عبدالفتاح

أكد مدرب منتخب مصر األســبق حسن شحاتة، أن 
فرصة استمرار السعودية ما زالت قائمة رغم خسارته في 
مباراته الثانية أمام پولندا، وانه قادر على الذهاب بعيدا في 
املونديال، بشرط الفوز في مباراته القادمة على املكسيك.
وتعليقا على خســارة أمام پولنــدا، قال: «األخضر 
قدم مســتوى رائعا رغم اخلسارة، وأهدر فرصا عديدة 
للتســجيل، وكان ينقصه احلظ». مضيفا: «إهدار سالم 
الدوسري لركلة اجلزاء في نهاية الشوط األول أحدث هزة 
في أداء املنتخب السعودي وكان أحد أسباب اخلسارة».

وواصل: «ما حدث من سوء حظ ليس له عالقة بثقة 
زائدة من الالعبني، خاصــة بعد املجهود الكبير والروح 
القتالية العالية التي أظهروها في املباراة رغم اخلســارة 

ومن قبلها الفوز على األرجنتني».

خالد الغندور

حسن شحاتة

«فيفا» يتجه ملعاقبة صربيا 
بسبب «علم كوسوڤو»

أشارت تقارير صحافية الى أن االحتاد الدولي لكرة 
القدم «فيفــا»، يعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد احتاد 
صربيا للعبة بســبب تصرف منتخب صربيا في بطولة 
كأس العالم قطر ٢٠٢٢، بعدما قام املنتخب الصربي بتعليق 
علم مثير للجدل في غرفته لتبديل املالبس مبونديال كأس 
العالم املقام حاليا في قطر، ويصور العلم املذكور كوسوڤو 

ضمن خريطة صربيا، وعليه عبارة تقول: «ال تنازل».
وتقدم احتاد كرة القدم في كوسوڤو اجلمعة، بشكوى 
إلى «فيفا»، معترضا على ما وصفه بـ «النبرة الشوفينية» 

التي تتخذها صربيا.
وقال احتاد كرة القدم في كوسوڤو في بيان رسمي: 
«هذه املظاهر الشوفينية ال مكان لها في حدث رياضي، 
وال حتى في داخل املنشآت حيث يقام فيها أكبر حدث في 
عالم كرة القدم، وعليه، فإن احتاد كرة القدم في كوسوڤو، 
باعتباره عضوا مساويا لكل أعضاء (فيفا) اآلخرين، يطالب 
هــذه املنظمة باتخاذ إجراءات عقابية ضد أفعال حترض 
على الكراهية بني الشعوب وتتنافى مع القيم اإلنسانية».
وقال وزير الرياضة في كوسوڤو، هاجروال تشيكو: 
أتوقع اتخاذ إجراءات ملموسة من «فيفا» ضد رسائل تبعثها 
صربيا تنطوي على معاني الكراهية واإلبادة اجلماعية - 

على حد تعبيره.
وبدأ االحتاد الدولي لكرة القدم في إجراءاته التأديبية 
ضد صربيا مبوجب املادة ١١ من قانون «فيفا» لالنضباط، 
واملتعلقة بـ «السلوك العدواني وانتهاك مبدأ اللعب النظيف»، 
وكذلك بـ «اســتغالل حدث رياضي لإلعالن عن أمور ال 

تتعلق بالرياضة».
ويستند االحتاد الدولي كذلك في إجراءاته التأديبية 
إلى املادة الرابعة من لوائح بطولة كأس العالم ٢٠٢٢، 
التي تتناول مســؤوليات فرق املنتخبات املشاركة 

في املونديال.
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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

امللحن عبداهللا القعود: السعودية 
مفاجأة البطولة.. وافتقدنا بنزمية

نيمار سيكون جنم 
املونديال.. وميسي 

ورونالدو لن يظهرا 
بشكل جيد

تنظيم قطر رائع وناجح 
وقد يكون األفضل على 

مر التاريخ

دالل العياف

حتدث امللحن عبداهللا القعود عن بطولة كأس العالم املقامة 
حاليا في قطر، وعن تنظيم هذه النسخة من املونديال ووصفه 

بأنه رائع وناجح وقد يكون األفضل على مر تاريخ بطوالت 
كأس العالم، مشــيرا إلى ان الشــقيقة قطر أبهرتنا 

جميعــا بجودة التنظيم، كما تطرق القعود الى 
توقعاته ألحداث البطولة واملنتخبات املتأهلة 

وحظوظ املنتخبات العربية املشاركة. 

في توقعاتك من سيتأهل إلى الدور 
الثاني؟

٭ عــن املجموعــة األولــى اإلكوادور 
وهولنــدا، وعــن املجموعــة الثانية: 
إجنلتــرا وأميركا، وعــن املجموعة 
الثالثــة: األرجنتني واملكســيك. أما 
املجموعة الرابعة فسيتأهل فرنسا 
والدمنارك. وعن املجموعة اخلامسة: 
إســبانيا واليابــان. واملجموعــة 
وكرواتيــا،  بلجيــكا  السادســة: 
البرازيــل  الســابعة:  واملجموعــة 
الثامنــة:  وسويســرا. واملجموعــة 

البرتغال وأوروغواي.

منتخب تتوقع ان يكون مفاجأة البطولة 
في املستوى والنتائج؟

٭ اللي أشوفه أن السعودية األقرب لبلوغ 
املربــع الذهبي إذا جنحــت في التأهل الى 

دور الـ ١٦.

األقرب لبلوغ املربع الذهبي؟
٭ فرنسا، والبرازيل وإجنلترا وإسبانيا.

من تتوقع أن يتوج بطال ملونديال ٢٠٢٢؟
٭ أمتنى إجنلترا بس أتوقع البرازيل.

منتخب تشجعه؟ وآخر تتمنى ان يظهر مبستوى مشرف؟
٭ أمتنى كل الدول العربية واإلســالمية تظهر مبســتوى 

مشرف.

من تتوقع ان يكون احلصان األسود للمونديال؟
٭ السعودية من املمكن ان تصعد للدور الثاني.

من سيكون جنم املونديال؟
٭ العــب منتخب البرازيــل نيمار، وقد 
يظهر العبون أيضا ويكونون مفاجأة 

البطولة.

من سيحرز لقب الهداف؟
٭ أعتقد سيكون العبا من البرازيل 

أو من إجنلترا.

هل تعتقد ان النجمني كريستيانو 
رونالدو وليونيل ميسي 

سيظهران مبستوى مميز؟
٭ ال أعتقد.

العب ومنتخب افتقدته البطولة؟
٭ افتقدنا فعال الالعب الفرنســي 
بنزمية. وعلــى صعيد املنتخبات 
فهناك منتخبات قوية مثل ايطاليا 
التي لــم توفق للمــرة الثانية على 

التوالي في التواجد بكأس العالم.

املنتخبات العربية (السعودية ـ تونس 
ـ املغرب)، ما توقعاتك لتلك املنتخبات في 

البطولة؟ ومن تتوقع يتأهل للدور الثاني؟
٭ أمتنى أن يتأهل الثالثة للدور الثاني.

كيف تنظر إلى تنظيم قطر لنسخة املونديال؟
٭ تنظيم رائع وناجح وقد يكون األفضل على مر التاريخ.

قطر.. جنمة جنوم املونديال
الدوحة ـ محمد بسام احلسيني

ميسي.. رونالدو.. نيمار.. 
إمبابي.. ومنتخبات األرجنتني 
والبرتغال والبرازيل وفرنسا، 
وكل الفرق املونديالية األخرى هم 
بال شك جنوم وإال ملا كانت أنظار 
أهل الكوكب تتركز بانبهار عليهم 
طيلة شهر كامل.. لكن في الواقع 
فإن العام ٢٠٢٢ يقدم للعالم جنمة 

أخرى تسطع في سماء احلضارة اإلنسانية وهي قطر.
كثيرون شككوا في قدرة البلد الصغير جغرافيا على 
استضافة حدث أممي جتهد عادة إلجنازه الدول الكبرى 
ملا يتطلبه من عناية في العناوين كما في التفاصيل، إال أن 
قطر قرنت الوعد بالفعــل بقدرات ال ميكن إال أن يُعجب 

بها الزائر.
قلنا «هيّا» وتوجهنا ملشاهدة مباراة األرجنتني واملكسيك، 
وهي التي متكنت من حجزها، لم تعّد قطر املونديال لتقدمي 
صورة جميلة على الشاشــات فقط، وإمنا تتعامل مع كل 
التحديات لتؤّمن للزائر جتربة ال تُنسى جتعله يضع هذا 
البلد على قائمة خياراته السياحية ملا يلمسه من وضوح 
الوجهات وسهولة التنقل والتعامل بأفضل صورة مع احلد 
من االزدحامات، فضال عن سيل من مجاالت الترفيه املركزة 

في مساحات صغيرة نسبيا.
عمليا، غياب أي من هذه العناصر يوازي عدم بناء املنشآت 
الكروية الالزمة، ويهدد احلدث، لكن بالفعل استطاعت الفرق 
املنظمة ملونديال قطر عدم إغفال أي عنصر أساسي، فجاءت 
النتيجة وهي منح اجلمهور فرصة حقيقية لالســتمتاع 

باحلدث ككل وبالتواجد في قطر وليس باملباريات فقط.
النقطة األبرز التي تسترعي االنتباه والتقدير هي تعامل 
الشعب القطري احلاضر في كل مكان، نساءً ورجاالً، مع 
زواره بقمة الرقي والترحاب واملساعدة، لفتتني سيدة قطرية 
أربعينية تتجــول ومعها أطفالها وهي تتوقف عند جتمع 
لشــباب مكسيكي لتسألهم إن كانوا يريدون أخذ صورة 
معا وتصورهم، وتسألهم إن كانوا يحتاجون شيئا آخر أو 
مساعدة.. تصّرف هذه السيدة التي تتحدث بلغة إجنليزية 
متقنة تختصر تعامل شعب بشكل عام مع ضيوفه، وهو 
أمر أساسي لنجاح مناسبة بهذا احلجم، وبذلك ال يقتصر 
حسن االستقبال على الفرق التنظيمية واملتطوعني، وإمنا 

يشمل الشعب القطري بشكل عام.
هنيئا لألشقاء في قطر هذا النجاح والنجومية، وشكرا 

قطر على حسن التنظيم واالهتمام.

االحتاد اإليراني يشتكي 
«األميركي» إلى «فيفا»

احتج االحتاد اإليراني على إزالة نظيره األميركي كلمة «اهللا» 
من علم اجلمهورية اإلسالمية على مواقع التواصل االجتماعي 

قبل املباراة املقبلة بني منتخبي البلدين، اخلصمني اللدودين.
وفي لقاء مشحون سياســيا، يواجه منتخب إيران نظيره 
األميركي في مباراته األخيرة باملجموعة الثانية غدا. وقالت وكالة 
«إرنا» االيرانية الرسمية «في تصرف غير مهني، أزالت صفحة 
انســتغرام اخلاصة باالحتاد األميركي لكرة القدم رمز اهللا من 
العلم اإليراني». وأضافت «أرســل االحتاد اإليراني لكرة القدم 
رســالة إلكترونية إلى االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليطالبه 

بإصدار حتذير جاد إلى االحتاد األميركي».
وقال مسؤول إعالمي من االحتاد األميركي «لقد كانت صورة 
ملرة واحدة إلظهار التضامن مع النساء في إيران»، مضيفا أنه 

لم يتم تغيير العلم على املوقع اإللكتروني لالحتاد.



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

٤+ ٢١١٠٤١٣كرواتيا

٤+ ٢١١٠٢٠٢املغرب

٣- ٢١٠١١٢١بلجيكا

٠- ٢٠٠٢١٥٤كندا

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

٠ - ١:٠٠١اليابان × كوستاريكا٢٥

٠ - ٤:٠٠٢بلجيكا × املغرب٢٦
٤ - ٧:٠٠١كرواتيا × كندا٢٧
١ - ١٠:٠٠١إسبانيا × 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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االثنني ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

حذف التلفزيون الصيني الرسمي لقطات قريبة من 
مقاطع ڤيديو يظهر فيها مشــجعون في املونديال من 
دون كمامات، بعدما أثارت تغطية سابقة غضبا في الصني 
حيث اندلعت تظاهرات بسبب قيود قاسية ملكافحة تفشي 
كوفيد-١٩. والصني هي آخر اقتصاد كبير ال يزال يحاول 
القضاء على التفشي احمللي لكوفيد-١٩ من خالل عمليات 
إغالق عام مفاجئة وحجر صحي طويل وحمالت اختبار 
كوفيد-١٩ واسعة النطاق. وخالل بث مباشر ملباراة اليابان 
وكوستاريكا، استبدلت قناة «سي سي تي في سبورتس» 
لقطات قريبة ملشجعني بال كمامات يلوحون بأعالم، بلقطات 

لالعبني أو مسؤولني أو امللعب. وبثت القناة لقطات بعيدة 
للجمهور، حيث كان من الصعب حتديد الوجوه، وعددا 
أقل من اللقطات اجلماعية مقارنة بالبث املباشر للمباراة 
نفسها على منصات اإلنترنت مبا في ذلك «دويني» وهو 

النسخة الصينية من «تيك توك».
ويخضع عشــرات املاليني من األشخاص في املدن 
الكبرى، مبا فيها بكني وقوانتشو وتشونغتشينغ، لنوع 
مــن اإلغالق العام على عكس ما تشــهده مالعب كأس 
العالم في قطر ما أغضب العديد من مستخدمي شبكات 

التواصل االجتماعي في الصني.

املجموعة اخلامسة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٤+ ٢١١٠٨١٧إسبانيا

٢١٠١٢٢٠٣اليابان

٣- ٢١٠١١٧٦كوستاريكا

١- ٢٠١١٢٣١أملانيا

املجموعة الثالثة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٤+ ٢١١٠٢٠٢پولندا 

٣+ ٢١٠١٣٢١األرجنتني

٣- ٢١٠١٢٣١السعودية

١- ٢٠١١٠٢٢املكسيك

تلفزيون الصني يحذف لقطات ملشجعني دون كمامات
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