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إصدار خاص لكأس العالم

البرتغال والبرازيل البرتغال والبرازيل 
.. إلى الدور الثاني
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١٦:٠٠ beIN sports max قطرهولندا
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٭ املباراة: صربيا ـ الكاميرون (٣-٣)
٭ امللعب: ستاد اجلنوب في الوكرة.

٭ اجلمهور: ٣٩٧٨٩ متفرجا.
٭ املجموعة السابعة - الدور األول (اجلولة الثانية).

٭ احلكم: اإلماراتي محمد عبداهللا.
٭ األهداف: الكاميرون: جان-شارل كاستيليتو (٢٩)، فنسان أبوبكر (٦٣)، 
إريك مكسيم تشوبو-موتينغ (٦٦)، ولصربيا: ستراهينيا بافلوفيتش 
(٤٥+١)، سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (٤٥+٣)، ألكسندر ميتروفيتش 

.(٥٣)
٭ اإلنذارات:

الكاميرون: نيكوال نكولو (٢٤)، كريســتيان باسوغوغ (٣٠ على دكة 
البدالء) ولصربيا: لوكا يوڤيتش (٤٥+٤)، نيكوال ميلنكوڤيتش (٩٠+٣).

٭ التشكيلتان:
٭ صربيا (املــدرب: دراغان ســتويكوڤيتش): فانيا ميلينكوڤيتش-
ساڤيتش، ستراهينيا بافلوفيتش (ستيفان ميتروڤيتش ٥٥)، نيكوال 
ميلنكوڤيتش، ميلوش فيليكوڤيتش (ســردجان بابيتش ٧٨)، نيمانيا 
مكسيموڤيتش، أندريا جيفكوفيتش (نيمانيا رادونييتش ٧٨)، ساشا 
لوكيتش، فيليب كوستيتش (فيليب ديوريتشيتش ٩٠+٢)، ألكسندر 
ميتروڤيتش، دوشان تاديتش، سيرغي ميلينكوڤيتش-ساڤيتش (ماركو 

غروييتش ٧٨).
٭ الكاميرون (املدرب: ريغوبير سونغ): ديفي إيباسي، نيكوال نكولو، 
كولينز فاي، جان-شارل كاستيليتو، نوهو تولو، أندريه-فرانك زامبو-
أنغيسا (صامويل أوم غويه ٨١)، بيار كونديه (غايل أوندوا ٦٧)، مارتان 
هونغال (فنسان أبوبكر ٥٥)، كارل توكو-إيكامبي (كريستيان باسوغوغ 
٦٧)، إريك مكسيم تشوبو-موتينغ، براين مبوميو (جورج-كيفن نكودو ٨١).

صربيا والكاميرون في سطور
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الكاميرون وصربيا.. الكاميرون وصربيا.. 
تعادل بطعم اخلسارة!تعادل بطعم اخلسارة!

فرض املنتخب الكاميروني التعادل على 
نظيــره الصربي ٣-٣ في املبــاراة املثيرة 
التي جمعتهما أمس على ســتاد اجلنوب، 
في اجلولة الثانية من منافسات املجموعة 
السابعة، حيث تقدمت الكاميرون أوال بهدف 
جلان شارل كاستيليتو (٢٩)، لكن صربيا 
انتفضت قبل نهاية الشوط وسجلت هدفني 
عبر ســتراهينيا بافلوفيتــش في الدقيقة 
األولى من الوقت بدل الضائع ثم سيرجي 
ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة الثالثة 
من الوقت بدل الضائع، ثم سجل ألكسندر 
ميتروفيتش ثالث األهداف في الدقيقة (٥٣)، 
إال أن فينسيت أبوبكر الذي دخل بديال سجل 
الهــدف الثاني للكاميــرون (٦٣)، ثم جنح 
إيريــك موتينج في حتقيــق هدف التعادل 
(٦٦)، وبهذه النتيجة حصد املنتخبان أول 
نقطة لهما في النسخة احلالية من البطولة.

ويلتقي املنتخب الكاميروني في اجلولة 
األخيرة أمام نظيره البرازيلي اجلمعة املقبل، 
فيما يلعــب املنتخب الصربــي مع نظيره 

السويسري في ذات التوقيت.
وجاءت بداية املباراة متوسطة املستوى، 
وكان احلذر هو الســمة الســائدة على أداء 
الفريقني، مع وجود أفضلية نسبية للمنتخب 
الصربي في االستحواذ على الكرة واحملاوالت 

الهجومية.
وشــهدت الدقيقة السادسة أول فرصة 
للمنتخــب الصربي عندمــا لعبت متريرة 
عرضية مــن اجلانب األيســر ارتقى إليها 
ألكسندر ميتروفيتش وقابلها بضربة رأس 
لكن كرته علت العارضة، وشهدت الدقيقة 
الثامنة أول فرصة حقيقية للمنتخب الصربي 
عندما تسلم ميتروفيتش الكرة داخل منطقة 
اجلزاء من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية 
بقدمه اليسرى ولكن كرته اصطدمت بالقائم 

األيسر.
بعدها دخل املنتخب الكاميروني أجواء 

املباراة الهجومية وبادل املنتخب الصربي 
للهجمــات ولكنهما فشــال في تشــكيل أي 
خطــورة على املرميني لينحصر اللعب في 

وسط امللعب.
وشــهدت الدقيقة ٢٩ تسجيل املنتخب 
الكاميروني هدف التقدم، عندما لعبت ركلة 
ركنية ملست رأس أحد العبي الكاميرون قبل 
أن يتابعها جان شارل كاستيليتو بتسديدة 
من داخل منطقة الـ ٦ ياردات إلى داخل املرمى.

ورغــم وجــود محــاوالت هجومية من 
املنتخبني لكنها لم تشكل خطورة حقيقية 
علــى املرميني لينحصر اللعب في وســط 

امللعب.
وفي الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع 
للشوط األول، سجل املنتخب الصربي هدف 
التعادل بواسطة ستراهينيا بافلوفيتش، 
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع 
للشوط األول سجل الصرب الهدف الثاني 
بتســديدة مــن ســيرجي ميلينكوفيتش، 
ليخرجوا متقدمني ٢-١ بنهاية الشوط األول.

مــع بدايــة الشــوط الثاني، اســتمرت 
ســيطرة املنتخب الصربــي على مجريات 
اللقاء وســط تراجع غيــر مبرر من العبي 

املنتخب الكاميروني.
وفي الدقيقة ٥٣ سجل املنتخب الصربي 
الهدف الثالث بواسطة ميتروفيتش، وبعدها 
بـــ ١٠ دقائق ســجل املنتخــب الكاميروني 
هدفه الثاني عبر فينســيت أبوبكر، ولكن 
احلكم ألغاه في البداية بداعي التسلل قبل 
أن يحتسبه بشكل رسمي بناء على تعليمات 
من حكم الڤيديو املساعد (فار)، ومن هجمة 
مرتدة ســجل املنتخــب الكاميروني هدف 
التعادل (٦٦) بواسطة إيريك ماكسيم تشوبو 
موتينــج. ومر الوقت املتبقي من الشــوط 
الثاني من دون جديد قبل أن يطلق احلكم 
صافــرة نهاية اللقــاء فارضا التعادل ٣-٣

بني املنتخبني.

من أجواء اللقاء

٭ ســجل مهاجــم الكاميرون فينســنت أبوبكــر رقما مميزا مع «األســود غير 
املروضــة» فــي تعادلها املجنون مــع صربيا، حيث يعتبر أول العب يســجل 
ويســاعد في نفس مبــاراة كأس العالم كبديل لدولــة أفريقية منذ العام ١٩٦٦

على األقل، بحسب شبكة «أوبتا» لإلحصائيات.

٭  أعرب املدير الفني ملنتخب صربيا دراغان ستويكوڤيتش عن حزنه بعد التعادل، 
مضيفا إنه سيتم حتليل املباراة وأنه سيتم تدارك األخطاء التي وقع فيها الالعبون 
خالل املواجهة، حيث استغل العبو املنتخب الكاميروني خطأين اثنني إلدراك التعادل.

وتابع «أضاعنا الفوز من بني أيدينا، ولكننا أدينا مباراة جيدة وممتعة. بالطبع، نشعر 
بالغضب لوقوعنا في أخطاء ساذجة وتلقى مرمانا هدفني بكل سهولة، لقد كنت انتظر 
حتقيق الفوز في هذا اللقاء»، مشــيدا بــأداء املنتخب الكاميروني الذي أظهر روحا 

عالية خالل مجريات املباراة.

٭ أشــاد مــدرب الكاميرون ريغوبير ســونغ بالروح القتاليــة لفريقه بعد أن 
حقــق التعادل بنتيجة ٣-٣ مع صربيا فــي كأس العالم لكرة القدم أمس رغم 
غياب احلارس األساسي أندريه أونانا الذي مت استبعاده من التشكيلة ألسباب 
انضباطية. وقال سونغ في مؤمتر صحافي وسط تقارير ذكرت أن االستبعاد 
جاء بســبب خالف حول أمور فنية «إنه العب مهم للغاية لكننا في منافســة، 
ودوري أن أضع مصلحة الفريق قبل أي فرد»، مضيفا هو أحد أفضل احلراس 
في أوروبا، واألمر ال يتعلق بأدائه ولكن عليه احلفاظ على الفريق، وسنرى إذا 
كان سيســتمر، سنرى ما إذا كان سيلتزم بالقواعد مرة أخرى. وعن املواجهة 
مع صربيا، قال ســونغ:«تقدمنا ثم اســتقبلنا هدفني، اعتقدنا أن األمر انتهى، 
لكن الالعبني جنحوا في العودة والسعادة ال تسعني بذلك، ولعل الشيء األكثر 
أهمية أن ندخل السعادة على الشعب الكاميروني، القوة الذهنية كانت حاضرة 

وكذلك اللعب اجلماعي، وقد لعبنا مباراة رائعة وأظهرنا الروح القتالية».



٭ املباراة: البرازيل ـ سويسرا (١-٠).
٭ امللعب: ستاد ٩٧٤ في الدوحة.

٭ اجلمهور: ٤٣٦٤٩ متفرجا.
٭ املجموعة السابعة ـ الدور األول (اجلولة الثانية).
٭ احلكم: السلڤادوري إيڤان بارتون سيسنيروس.

٭ الهدف: البرازيل: كاسيميرو (٨٣).
٭ اإلنذارات: البرازيل: فريد (٥٢) وسويسرا: فابيان ريدر (٥٠).

التشكيلتان
٭ البرازيل (املدرب: تيتي): أليسونـ  إيدر ميليتاو، ماركينيوس، 
تياغو سيلڤا، أليكس ساندرو (أليكس تيليس، ٨٦)، كاسيميرو، 
لوكاس باكيتا (رودريغــو، ٤٦)، فريد (برونو غيمارايش، ٥٨)، 
ڤينيســيوس جونيور، رافينيا (أنتوني، ٧٣)، وريشارليسون 

(غابريال جيزوس، ٧٣).
٭ سويسرا (املدرب: السويســري ـ التركي مراد ياكني): يان 
سومر، سيلفان فيدمر (فابيان فري، ٨٦)، نيكو إلفيدي، مانويل 
أكاجني، ريكاردو رودريغيز، رميو فرويلر، غرانيت تشــاكا، 
فابيان ريدر (ريناتو ستيفن، ٥٩)، جبريل سو (ميشال أبيشر، 
٧٦)، روبن ڤارغاس (إدمييلسون فرنانديس، ٥٩)، بريل إمبولو 

(هاريس سيڤيروڤيتش، ٧٦).

البرازيل وسويسرا في سطور
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«راقصو السامبا».. خلصوها

من أجواء اللقاء

٭ برونو غيمارايش العب وسط البرازيل: 
«مباراة صعبة جدا. كانت نتيجة التعادل 
الســلبي مناســبة لهم متاما.. امللعب لم 
يكن جيدا، واجهنا صعوبات في التحكم 
بالكرة، واللعب بلمسة واحدة كاملعتاد، 
كان األمر أكثــر صعوبة، لكن من اجليد 
أننا حسمنا التأهل، هذا هو الشيء األهم. 
وعن غياب نيمار، إنه ليس كأي العب.. 

صحيح اننا افتقدناه».

٭ إيدر ميليتاو مدافع البرازيل: «أنا سعيد 
جدا بخوضي للمباراة أساسيا كظهير أمين 
عوضا عن داني ألڤيــش، فلم أتوقع ذلك 
لكن املدرب اتخذ القرار، وأعتقد أن اجلميع 
موجود للمســاعدة. أنا سعيد جدا ألنني 
متكنت من مســاعدة املنتخب. سواء كنت 

أنا أو دانيال ألڤيش».

٭ مــراد ياكني مدرب سويســرا: «لفترة 
طويلة، جنحت استراتيجية هذه املباراة. 

سيطرنا جيدا على املباراة، ركضنا بشكل 
جيد وقطعنا مســافات جيدة. لكن هذه 
النتيجة محزنة بالنسبة لنا، ألن الالعبني 

افتقروا إلى اجلرأة».

٭ شدد كاسيميرو، جنم منتخب البرازيل، 
على صعوبة مواجهة سويسرا، قائال أن أهم 
ما يفكر فيه هو مســاعدة الفريق من أجل 

حتقيق االنتصارات.
وتقمص كاسيميرو دور البطولة بعدما أحرز 
هدف املباراة الوحيد، وقال «كنا ندرك أنها 

لن تكون مجموعة سهلة».
وأضاف «كان األمر صعبا للغاية ضد صربيا 
في املباراة املاضية. كان لدى سويسرا الكثير 
لتقدمه»، كما أوضح «لقد حتلينا بالصبر. لم 
تكن املباريات جيدة دائما، فالفرق تبذل أقصى 
اجلهد، واألشياء الصغيرة تصنع الفارق».

وحتدث عن هدفه فــي املباراة، قائال «لقد 
سددت الكرة بإتقان لكن األهم هو مساعدة 

الفريق».

البرازيل  حلقــت 
بفرنســا حاملة اللقب إلى 
الدور ثمن النهائي بفوزها الصعب على سويسرا 
١-٠ أمس على ســتاد «٩٧٤» في الدوحة في ختام منافسات اجلولة 

الثانية للمجموعة السابعة.
وانتظرت البرازيل، التي غاب عن صفوفها جنمها نيمار لإلصابة، 
الشوط الثاني حلسم املباراة والعبور بهدف كاسيميرو (٨٣)، ليتصدر 

«راقصو السامبا» املجموعة برصيد ٦ نقاط.
واستهلت البرازيل مشوارها بفوزها على صربيا ٢-٠، فيما فازت 

سويسرا على الكاميرون ١-٠.
وحافظــت البرازيــل على ســجلها خاليا من اخلســارة للمباراة 
السابعة عشــرة تواليا في دور املجموعات، علما انه لم يسبق ألي 

منتخب أن جتاوز حاجز الـ ١٧ فوزا في الدور األول.
وبغيــاب نيمــار دفع املــدرب تيتي بالعب خط الوســط لوكاس 
باكيتا للعب في مركز أعلى، وزج بفريد أساسيا وإيدر ميليتاو بدال 

من دانيلو.
في املقابل، لم يجر املدرب السويسري-التركي مراد ياكني سوى 
تبديل وحيد بإدخاله الشاب فابيان ريدر في الوسط بدال من جيردان 

شاكيري املصاب في فخذه.
وانتظــر البرازيليــون حتى الدقيقة ٢٧ لتهديد مرمى سويســرا 
بعــد عرضية مــن رافينيا على الرواق األميــن داخل املنطقة تابعها 
ڤينيسيوس جونيور املندفع من اخللف «على الطاير» بقدمه اليمنى 
صدها احلارس يان ســومر. وســدد رافينيا كرة من خارج املنطقة 

على بعد ٢٥ مترا وجدت سومر لها باملرصاد (٣١).
وأطلــق احلكم صافرة نهاية الشــوط األول مــع محاولة وحيدة 

لسويســرا، في أدنى حصيلــة لـ «ناتي» في الشــوط االول إلحدى 
مباريــات كأس العالم منذ مباراتــه االفتتاحية في مونديال جنوب 

أفريقيا ٢٠١٠ أمام اسبانيا (محاولة وحيدة أيضا).
ومع بداية الشوط الثاني، دفع تيتي بزميل ڤينيسيوس جونيور 
في ريال مدريد اإلسباني الشاب رودريغو (٢١ عاما) بدال من باكيتا 
لتنشــيط خط الهجوم، إال أن سويســرا نشــطت فــي منطقة جزاء 
البرازيــل بداية مع متريرة زاحفة من تشــاكا داخــل املنطقة تدخل 
تياغو ســيلڤا إلبعادها (٥٣)، وكاد احلارس أليســون يرتكب خطأ 
أمــام بريل إمبولو تفاداه ســريعا (٥٦)، في حني مرر ڤينيســيوس 
جونيور على اجلهة اليسرى كرة عرضية بخارج قدمه أمام املرمى 
املشرع مرت أمام اجلميع وصل إليها ريتشارليسون متأخرا (٥٧).

واعتقد ڤينيسيوس جونيور أنه افتتح التسجيل لبالده بعد كرة 
اســتعادها ريتشارليسون وصلت إلى كاسيميرو مررها إلى زميله 
السابق في ريال الذي توغل على اجلهة اليسرى ودخل املنطقة وسدد 
مبواجهة سومر في الشباك، إال أن احلكم عاد إلى تقنية حكم الڤيديو 
املساعد إللغاء الهدف بسبب حالة تسلل على ريتشارليسون (٦٥).

وأبى املنتخب البرازيلي االستسالم وبعد لعبة جماعية رائعة مرر 
رودريغو الكرة وظهره إلى املرمى تابعها العب وســط مان يونايتد 
االجنليزي كاسيميرو تسديدة قوية بقدمه اليمنى على يسار احلارس 

هزت الشباك (٨٣)، لتشتعل املدرجات فرحا.
وأهدرت البرازيل محاوالت مضاعفة النتيجة أبرزها لرودريغو 
(٩٠+٤)، ليطلق احلكم صافرة النهاية معلنا تأهل منتخب «السامبا» 

إلى ثمن النهائي.
وتلعب البرازيل أمام الكاميرون وصربيا أمام سويسرا في اجلولة 

الثالثة اخلتامية.
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٭ املباراة: غانا - كوريا اجلنوبية (٣-٢).
٭ امللعب: املدينة التعليمية في الدوحة.

٭ اجلمهور: ٤٣٩٨٣ متفرجا.
٭ املجموعة الثامنة - الدور األول (اجلولة الثانية).

٭ احلكم: اإلجنليزي أنتوني تايلور.
٭ األهــداف: غانا: محمد ساليســو (٢٤) ومحمد قدوس (٣٤ و٦٨) 

ولكوريا اجلنوبية: غيو-سونغ تشو (٥٨ و٦١).
٭ اإلنذارات: غانا: دانيــال أمارتي (٢١)، طارق المبتي (٧٣) ولكوريا 
اجلنوبية: وو-يونغ جونغ (٢٧)، يونغ-غوون كيم (٧٧) وطرد مدرب 

كوريا اجلنوبية البرتغالي باولو بينتو (بعد الصفارة النهائية).
٭ التشكيلتان:

٭ غانا (املدرب: أوتو آدو): لورنس أتي-زيغي - طارق المبتي (دنيس 
أودوي، ٧٨)، دانيال أمارتي، محمد ساليسو، غيديون منساه (عبدالرحمن 
بابا، ٨٨) - ساليس عبدالصمد - توماس بارتي، محمد قدوس (ألكسندر 
دجيكو، ٨٣) - أندريه أيو (دانيال- كوفي كييريه، ٧٨)، إينياكي وليامس 

وجوردان أيو (كمال الدين سليمانا، ٧٨).
٭ كوريــا اجلنوبية (املدرب: البرتغالي باولو بينتو): ســيونغ-غيو 
كيم - جني-ســو كيم، يونغ-غوون كيم، مني-جاي كيم (كيونغ-وون 
كوون، ٩٠+٣)، مون-هوان كيم - وو-يونغ جونغ (أوي-جو هوانغ، 
٧٨)، إين-بيوم هوانغ - هيونغ-مني سون، وو-يونغ جيونغ (سانغ-
هو نا، ٤٦)، تشانغ-هون كوون (كانغ-إين لي، ٥٧)- غيو-سونغ تشو.

غانا وكوريا اجلنوبية في سطور

غانا تستعيد توازنهاغانا تستعيد توازنها
اســتعاد املنتخب الغاني لكرة القدم توازنه وأنعش 

آماله بالتأهل إلى ثمن النهائي، بفوز صعب على نظيره 

الكوري اجلنوبي ٣-٢ أمس على ملعب املدينة التعليمية 

في الدوحة في اجلولة الثانية ملنافسات املجموعة الثامنة 
في مونديال قطر ٢٠٢٢.

وسجل مدافع ساوثمبتون اإلجنليزي محمد ساليسو 

(٢٤) ومهاجم أياكس أمســتردام الهولندي محمد قدوس 

(٣٤ و٦٩) أهداف غانا، ومهاجم تشونبوك موتورز غيو-

سونغ تشو (٥٨ و٦١) هدفي كوريا اجلنوبية.

وعوضت غانا التي بلغت الدور ربع النهائي عام ٢٠١٠

في جنوب افريقيا، خسارتها بالنتيجة ذاتها امام البرتغال 

فــي اجلولة االولى، فيما منيــت كوريا اجلنوبية، رابعة 

نســخة ٢٠٠٢ على ارضها مع اليابان، بخسارتها االولى 

بعد التعادل السلبي مع األوروغواي.

وهي املواجهة األولى بــني املنتخبني في كأس العالم 

والسابعة في مختلف املسابقات تبادال خاللها الفوز بـ ٣

لكل منهما. وأجرى مدرب غانا أوتو آدو ٣ تبديالت على 

تشكيلة فدفع بطارق المبتي وغيديون منساه وجوردان 

أيو مكان سيدو أليدو وألكسندر دجيكو وبابا رحمان.

وحذا حذوه املدرب بينتو، فأشرك وو-يونغ جيونغ 

وتشانغ-هون كوون وغيو-ســونغ تشو على حساب 

جاي-سونغ لي وأوي-جو هوانغ وسانغ-هو نا.

وجنحت غانا في افتتاح التسجيل عندما انبرى مهاجم 

كريستال باالس االجنليزي جوردان أيو لركلة حرة جانبية 

فشــل الدفاع الكوري في تشتيتها فتهيأت أمام ساليسو 
أمام املرمى فتابعها داخله (٢٤).

وأضاف محمد قدوس الهدف الثاني بضربة رأسية من 

مسافة قريبة اثر متريرة عرضية من جوردان أيو (٣٤).

وجــرب موان-كيم حظه بتســديدة قوية من خارج 

املنطقة مرت بعيدا عن القائم األيسر (٤٥).

وتألق احلارس الغاني لورنس أتي-زيغي في إبعاد 

رأسية غيو-سونغ تشو من مسافة قريبة قبل أن يشتتها 
الدفاع (٦٢).

وجنح تشــو في تقليص الفارق بضربة رأســية اثر 

متريرة عرضية للبديل كانغ-إين لي (٥٨).

وأدرك تشو التعادل بضربة رأسية ثانية اثر متريرة 
عرضية للمدافع جني-سو كيم (٦١).

وأعاد قدوس التقدم لغانا بتسديدة زاحفة من داخل 

املنطقــة اثر متريــرة عرضية للمدافع األيســر غيديون 
منساه (٦٩).

وكاد كانغ-إيــن لي يفعلهــا من ركلة حرة من خارج 

املنطقة أبعدها احلارس الغاني أتي-زيغي بصعوبة إلى 

ركنية (٧٥) وأبعد املدافع طارق المبتي كرة جلني-ســو 

كيم وهي في طريقها الى املرمى (٧٦).

وتابع احلارس الغاني تألقه بإبعاده كرة قوية لتشو 

من مسافة قريبة إلى ركنية (٩٠+٥). آيو يتوعد أوروغواي.. وقدوس «تاريخي»
توعــد قائد منتخــب غانا أندريــه آيو منتخب 
أوروغواي بالفوز عليه في املباراة التي ستجمعهما 
في إطار اجلولــة الثالثة واخلتامية من املجموعة 

الثامنة.
وقال أندريه آيو «حققنا فوزا صعبا على كوريا 
اجلنوبية وسنواصل العمل من أجل التأهل للدور 

املقبل».
وعن مباراة أوروغواي، قال «أنا الالعب الوحيد 
املتبقي من جيــل ٢٠١٠ والذي خاض تلك املباراة، 

واملباراة القادمة ستكون أمامهم، سنقوم باالنتقام 
من أوروغواي في اجلولة األخيرة ونريد حرمانها 

من التأهل سواء انتصرت أمام البرتغال أم ال».
إلى ذلك، حقق الغاني محمد قدوس رقما مميزا 
بعدما قاد منتخب بالده لتحقيق الفوز على كوريا 
اجلنوبية، حيث أصبح أول العب يســجل ثنائية 
لغانــا في مبــاراة واحدة بــكأس العالم. كما حقق 
محمد ساليسو إجنازا مميزا، حيث بات أول مدافع 
يسجل هدفا لـ «النجوم السوداء» في كأس العالم.

بينتو يبدي أسفه على خسارةكوريا اجلنوبية
أعرب املدير الفني ملنتخب 
كوريا اجلنوبية باولو بينتو 
عن حزنه بعد اخلسارة أمام 
غانا، حيث قال عقب املباراة 
«لقد ارتكبنا أخطاء ساذجة، 
لكــن التعــادل كان النتيجة 

العادلة».
وأضاف املدرب البرتغالي 
«لقد ســنحت لنا العديد من 
الفرص للتســجيل لكننا لم 

نستطع اغتنامها».
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البرتغال ثالث املتأهلني إلى ُثمن النهائي
متابعة: يحيى حميدان

بات منتخب البرتغــال ثالث املتأهلني إلى الــدور ثمن النهائي من 
بطولــة كأس العالم ٢٠٢٢ بعد فوزه علــى أوروغواي بهدفني نظيفني 
ضمن املجموعة الثامنة مســاء أمس على ستاد «لوسيل» في العاصمة 

القطرية الدوحة. 
ورفع «برازيل أوروبا» رصيدهم إلى ٦ نقاط في صدارة املجموعة، 
متقدمني علــى غانا بفارق ٣ أهداف، ويأتــي كل من كوريا اجلنوبية 

و«السيليستي» في املركزين الثالث والرابع برصيد نقطة وحيدة.
طغى احلذر والتفكير في تأمني املناطق الدفاعية على أداء املنتخبني 
في الشوط األول، الذي جاء خاليا من اإلثارة واحملاوالت من كال الطرفني، 
باستثناء فرصة وحيدة لألوروغواي بعد متريرة من ماتياس فيتشينو 
لرودريغو بينتانكور، لينفرد باملرمى البرتغالي، ولكنه سدد الكرة دون 
تركيز في متناول احلارس دييغو كوستا (٣٢)، واستحوذ البرتغاليون 
على الكرة في املجمل العام واكتفى العبوه بالتسديد من خارج منطقة 
اجلزاء بســبب التكتل الدفاعي من العبي أوروغواي، ولم يظهر جنم 

«برازيل أوروبا» كريســتيانو رونالدو بالصورة واكتفى مبحاولتني 
خجولتني للتسديد ولكن مت إبطالهما من جانب دفاع «السيليستي».

وفي الشوط الثاني، حافظ البرتغال على سيطرته على الكرة، ولكن 
هذه املرة بإيجابية واضحة بعدما اخترق اجلناح األيسر جواو فيليكس 
الدفاع األوروغوياني وسدد في الشباك اخلارجية (٥٢)، وخطف برونو 
فرنانديز هدف التقدم بعد تسديدة بعيدة، وحاول كريستيانو رونالدو ملس 
الكرة لكنه لم ينجح وذهبت لتسكن شباك حارس أوروغواي سيرجيو 
روتشيت (٥٤)، وانشغلت اجلماهير ووسائل االعالم في معرفة هوية 
صاحب الهدف بعد ان احتسبه موقع «فيفا» لرونالدو في البداية، قبل 
أن يعود ويعتمده لبرونو ليسجل هدفه األول في بطوالت كأس العالم.
وأجرى مدرب «السيليستي» دييغو ألونسو عدة تبديالت هجومية 
ومنها الدفع بلويس سواريز وماكسيمليانو غوميز، وهذا األخير أرسل 
كرة صاروخية من خارج منطقة اجلزاء ارتطمت بالقائم األيسر حلارس 

البرتغال كوستا وتذهب بعيدا (٧٥).
وأضاف «برازيل أوروبا» الهدف الثاني من ركلة جزاء سجلها برونو 

بنجاح في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
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اإلكوادور تواجه السنغال.. بفرصتني

«العنابي» لوداع مشرف في مواجهة «الطواحني»

سيسيه: مطالبون بالفوز والضغوط مفيدة.. ولسنا في حرب

سانشيز: هدفنا إسعاد اجلماهير القطرية

قدم أليو سيسيه املدير الفني للمنتخب السنغالي 
لكرة القدم التهنئة للمنتخب املغربي على الفوز الثمني 
الذي حققه على نظيره البلجيكي ٢-٠ األحد، مؤكدا أن االنتصار 
قد يشكل مصدر إلهام لفريقه في مواجهة اإلكوادور اليوم، وقال 
في مؤمتر صحافي عقد أمس: «حقق املغرب انتصارا جميال 
في مواجهة بلجيكا، وهذا بالطبع ميكن أن يشكل مصدر إلهام 

بالنسبة لنا، أود أن أهنئ املنتخب املغربي وجميع العبيه على 
ما حققوه». وعن توقعاته للمباراة أمام منتخب اإلكوادور، قال 
سيسيه: «علينا أن نحقق الفوز إذا أردنا أن نواصل رحلتنا 
في هذه املغامرة، نحن على أمت اســتعداد ونتمنى أن نكون 
قادرين على حتقيق الفوز»، مضيفا نحن نتعامل مع الضغوط، 
وأحيانا ما تكون الضغوط مفيدة، نحن نعمل وجنتهد في كل 

يوم، وأحرص على التواصل مع الالعبني إلى جانب التدريبات، 
وندرك أننا إذا خســرنا فسنعود مبكرا إلى وطننا، الفتا إلى 
أن كرة القدم ليســت حربا، ولن ميوت أحد في هذه املعركة، 
لكنها مباراة حاسمة، هذه حقيقة، إنها مباراة مهمة لهذا اجليل 
احلاضر في مونديال ٢٠٢٢، نحن بشكل عام نقدم أداء رائعا 

وتقضي خطتنا بأن نواصل املسيرة في هذه الرحلة.

ذكر املدير الفني للمنتخب القطري فيليكس سانشــيز أن 
«العنابي» سيواجه دائما صعوبة في مواجهة فريق مبستوى املنتخب 
الهولندي، وقال: «إن منتخب قطر بذل كل ما في وسعه لينافس 
بقوة من أجل الصعود لدور الـ ١٦، وقد وقعنا في مجموعة صعبة 
للغاية ألنها تضم منتخبات قوية جدا من اجلانب الفني واجلانب 
البدني، ولقد نافســنا بقوة وكانت مجموعة صعبة وفي النهاية 
احلظ لم يحالفنا».  وشدد فيليكس سانشيز على أن «العنابي» 
سينافس على أعلى املستويات من أجل إسعاد اجلماهير القطرية، 
وواثق من تقدمي الفريق أداء مميزا أمام «الطواحني» في اجلولة 

األخيرة، وقال: «هدفنا أن نكون على مستوى املنافسة حتى لو 
لم تكن لدينا فرصة للتأهل للدور القادم». إلى ذلك، يشارك في 
نسخة كأس العالم لكرة القدم قطر ٢٠٢٢، ثالث أكبر مدرب سنا 
في تاريخ املونديال، وهو لويس فان غال املدير الفني للمنتخب 
الهولندي. وبحســب موقع «ستاتيستا» لإلحصائيات، يعد 
أوتو ريهاغل أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم، حيث كان 
يبلغ من العمر ٧١ عاما و٣١٧ يوما عندما قاد اليونان إلى 
مباراتها األولى في كأس العالم ٢٠١٠، حيث خرجت من 

دور املجموعات وقتها.

يخوض منتخبا السنغال واإلكوادور مواجهة مصيرية، 
من أجل الصعود لدور الـ ١٦.

ويلتقي املنتخبان في ختام منافسات املجموعة األولى 
من مرحلة املجموعات في املســابقة، التي تشــهد مواجهة 

أخرى بني منتخبي هولندا وقطر.
وبينمــا ودع منتخــب قطر البطولة رســميا، في 
ظــل احتالله املركــز الرابع بترتيــب املجموعة، بال 
رصيد من النقاط، فإن الصراع يبدو على أشده بني 
منتخبات هولندا واإلكوادور والسنغال، القتناص 
تذكرتــي الصعود عــن تلك املجموعة إلــى األدوار 
اإلقصائية. ويتقاســم منتخبا هولنــدا واإلكوادور 
الصدارة برصيد ٤ نقاط لكل منهما، حيث ميلكان 
نفس فارق األهداف، وكالهما ســجل ٣ أهداف 
وسكن شباكهما هدف واحد، ويتقدمان 
بفارق نقطة على منتخب السنغال، 

صاحب املركز الثالث.
وستكون نقطة التعادل كافية 
ملنتخب اإلكوادور، الذي يشارك 
في كأس العالم للمرة الرابعة في 
تاريخه، من أجل اجتياز دور 

املجموعات للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق اإلجناز 
ذاته بنســخة املســابقة التي أقيمت فــي أملانيا عام ٢٠٠٦، 
وخطف املنتخب اإلكــوادوري األضواء إليه في املونديال، 
بعد املستوى الالفت الذي ظهر به في املجموعة، حيث حقق 
فوزا مستحقا ٢-٠ على منتخب قطر في املباراة االفتتاحية 
للبطولة، وظهر بصورة رائعة أمام املنتخب الهولندي في 
مباراتهما باجلولة الثانية، التي انتهت بالتعادل ١-١، ويدين 
منتخب اإلكوادور بفضل كبير في ظهوره املميز بالبطولة 
إلى جنمه املخضرم إينير ڤالنسيا، الذي أحرز جميع أهداف 

الفريق الثالثة في النسخة احلالية حتى اآلن.
وبــات ڤالنســيا (٣٣ عامــا) هو صاحب آخــر ٦ أهداف 
ســجلها منتخب اإلكــوادور في املونديال، عقب تســجيله 
أيضا آخر ٣ أهداف للفريق في ظهوره األخير بكأس العالم 
في نسخة ٢٠١٤ بالبرازيل، وأصبح ڤالنسيا أول العب في 
تاريخ املونديال يســجل هذا العدد مــن األهداف املتتالية 

ألحد منتخبات أميركا اجلنوبية.
ورغم ذلك، فإن جماهير املنتخب الالتيني حتبس أنفاسها، 
بعد اإلصابة التي تعرض لها العب فنربخشه التركي خالل 
مواجهة هولندا، التي تسببت في خروجه من املباراة، لتصبح 

مشاركته في املواجهة احلاسمة أمام السنغال محل شك.

وفي املقابل، يخوض املنتخب السنغالي، الذي يلعب في 
املونديال للمرة الثالثة في تاريخه، املباراة وال بديل أمامه 
سوى حتقيق الفوز، للصعود إلى األدوار اإلقصائية للمرة 
الثانيــة في تاريخه بالبطولة، بعد نســخة مونديال ٢٠٠٢

بكوريا اجلنوبية واليابان، التي شهدت بلوغه دور الثمانية. 
ورغم معاناته من غياب جنمه ساديو ماني واستبعاده من 
قائمة الفريق باملونديال قبل أيام قليلة من انطالق املسابقة، 
إال أن منتخب السنغال أثبت قدرته على اللعب مع الكبار، 

وهو ما كشفت عنه مباراتاه املاضيتان في املجموعة.
وكان املنتخــب الســنغالي الطرف األفضــل في معظم 
فترات لقائه مع هولندا، رغم خســارته ٠-٢ أمام منتخب 

«الطواحني»، الذي أحرز هدفيه في الدقائق األخيرة.
وفــي اللقــاء الثاني أمام قطــر، أظهر منتخب «أســود 
التيرانغا» املزيد من قدراته، ليحقق فوزا مقنعا ٣-١ على 
املنتخــب العنابي، وينعش آمالــه في الصعود لدور الـ ١٦

بالبطولة من جديد. ويبحث منتخب السنغال عن حتقيق 
انتصــاره األول على أحد منتخبات قارة أميركا اجلنوبية 
في كأس العالم، بعدما تعادل ٣-٣ مع أوروغواي بنسخة 
٢٠٠٢، وخســر ٠-١ أمــام كولومبيا فــي املونديال املاضي 

بروسيا عام ٢٠١٨.

صحيح أن املنتخب القطري بات خارج حســابات 
كأس العالــم ٢٠٢٢ لكرة القدم التي يســتضيفها على 

أرضه، لكن «العنابي».
 سيكون أمام فرصة أخيرة لوداع مشرف اليوم عندما 
يواجه هولندا العازمة على التأهل والصدارة بأي ثمن.

وبعد سنوات من التحضير وتوفير إمكانات هائلة، 
بــات منتخب قطر أول مضيف لكأس العالم في كرة 
القدم يودع دور املجموعات بعد خوض مباراتني فقط، 
بعد تعرضه اجلمعة خلسارة ثانية أمام السنغال ١-٣

عقب سقوطه افتتاحا أمام اإلكوادور ٢-٠.
وحملت الصحف القطرية املدرب اإلسباني فيليكس 
سانشيز مسؤولية اإلقصاء املبكر للمنتخب من دور 
املجموعات، في املونديال الذي يستضيفه على أرضه 

للمرة األولى في الشرق األوسط.
وتراوحت العناوين بني «خيبة أمل» و«خســارة 
مرة»، مع املطالبة بإقالة سانشيز، وإن كان هو صاحب 
اإلجناز التاريخي لقطر عندما قاد املنتخب إلى إحراز 

كأس آسيا للمرة األولى في تاريخه قبل ٣ سنوات.
من جانبه، دافع سانشــيز عن نفسه، مشيرا إلى 
أن ما حدث ال يعتبر فشــال، حيث قــال: «كان هدفنا 
أن نكون منافســني، وعملنا لعدة أشــهر، كنا نتوقع 
تقدمي عروض جيدة، لكن في بعض األحيان ال جتري 
املباريات كما تأمل»، مضيفا لم نكن في أعلى مستوى. 
ندرك مدى صعوبة هذه البطولة وكنا نريد أن نذهب 

بعيدا، لكن الدوري احمللي ليس تنافسيا.
ورغــم عدم متكنه من االســتمرار فــي املونديال، 
إال أن املنتخــب القطري كان على موعد مع التاريخ، 
بعدما سجل أول هدف في تاريخه بالبطولة عن طريق 
محمــد مونتــاري، الذي أحرز هــدف الفريق الوحيد 

أمام السنغال.
في املقابل، هناك لويس فان خال الذي ســيواجه 
فــي النهاية البلد املضيف بعدما انتقد ســابقا منحه 
شــرف االستضافة. وبالتالي، عليه أن يطلق العنان 
لهجومــه للعبور إلى الدور املقبــل، فبعد تعادل مع 

اإلكــوادور في اجلولــة الثانية (١-١) بــات منتخب 
«الطواحني» مع ٤ نقاط. لكنه في حاجة إلى حد أدنى 
مــن النقاط (الثالثاء) ضد قطــر التي ودعت، لينأى 
بنفســه عن نتيجة املباراة الثانية بني اإلكوادور (٤

نقاط) والسنغال (٣ نقاط).
وأعــرب فان خال عن أســفه لنتيجة املباراة أمام 
الفريق األميركي اجلنوبي قائال: «لم نلعب مباراة جيدة، 
لعبنا بشكل جيد عندما استحوذ اخلصم على الكرة 
ولكن ليس عندما كانت لدينا الكرة، هذه مشكلتنا»، 
مضيفا علينا حتسني أسلوب االستحواذ لدينا، يجب 
أن نعمل على ذلك. ويســتعد منتخــب «الطواحني» 
خلــوض لقائه الرابع مع أحد املنتخبات العربية في 
كأس العالــم، بعدما تعادل ١-١ مع املنتخب املصري 
في مونديال ١٩٩٠ بإيطاليا، قبل أن يتغلب ٢-١ على 

منتخبي السعودية واملغرب في النسخة التالية، 
التــي أقيمت في الواليات املتحدة 

األميركية بعدها بـ ٤ أعوام.



07
الثالثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

إيران وأميركا.. اخلاسر يغادر

«التنني األحمر» على مائدة «األسود الثالثة»

كيروش: نخوض مباراة كرة قدم فقط

ساوثغيت: 
فودن العب خارق

شدد املدير الفني للمنتخب األميركي لكرة القدم غريغ بيرهالتر على 
أهمية املواجهة املرتقبة واحلاســمة مع املنتخــب اإليراني اليوم، وقال: 
«املواجهة ستكون في غاية الصعوبة والقوة ألن كال من الفريقني يرغبان 
في الفوز والعبور إلى الدور الثاني، وليس ألسباب سياسية، علينا أن نكافح 
لنتأهل، هذا كل شيء». وذكر بيرهالتر أن املباراة مبنزلة مواجهة في األدوار 
اإلقصائيــة، إما الفوز أو الرحيل، مضيفا: لم ننه مهمتنا بعد، ونرغب في 
مواصلة مشــوارنا، مع تقدمي عروض جيدة ميكننا أن نلهم شعبنا، هذا 

يساعدنا، ولكن ما زال أمامنا الكثير لنقدمه وهو ما سنركز عليه اآلن.

أكد املدير الفني ملنتخب إيران البرتغالي كارلوس كيروش، أنه يفكر في مواجهة أميركا 
وإيران املرتقبة على أنها مباراة في كرة القدم فقط، دون النظر إلى أي أمر آخر.

وأضاف: «سنلعب اليوم أمام منتخب أميركي لديه العبني في أوروبا، وال أريد أن أضع في 
االعتبار أي مشكلة أخرى، ألنني سأكذب على كرة القدم إذا فكرت في أمر خارج كرة القدم».
وعن رده على تصريحات يورغن كلينسمان، قال كيروش: «ليس لدي أي تعليق حيال 
ما قاله». وواصل: «لقد أخبرت الالعبني بأن يلعبوا ويستمتعوا، أنا أتفهم األسئلة السياسية 
وتوابعها ولكن أريد أن أقول لكم يجب أن نســتمتع باملباراة، نريد أن يستمتع اجلميع مبا 
في ذلك اإليرانيون واألميركيون، أمتنى أن يكون يوما كرويا غدا بعيدا عن أي أمور أخرى».

قال املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي غاريث ساوثغيت 
إن فيــل فودن لديه دور كبير كي يلعبه في حملة الفريق 
ببطولــة كأس العالم، مضيفا: «نعتزم التواجد هنا ألطول 
فترة ممكنــة، وهو العب نعلق عليه آمــاال كبيرة، وهو 

سيلعب دورا كبيرا».
وشــارك العب خط وسط مانشســتر سيتي ملدة ١٩
دقيقة فقط في قطر في أول مباراتني للمنتخب اإلجنليزي.

وكانت هناك مطالبات واسعة النطاق لالستعانة بفودن، 
حيث تعرض ســاوثغيت النتقادات لعدم االستعانة به في 
الوقت الــذي كان الفريق يعاني لصنع فرص أمام أميركا 

والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأكد ساوثغيت أن بإمكانه أن ميأل العديد من املراكز. 
وأضاف: «ال توجد لدينا أي مشكلة مع فيل».

وأردف: «في سبتمبر لعب أساسيا في مباراتينا. دفعنا 
به في املباراة أمام إيران. وقررنا اإلبقاء على الفريق نفسه 
(أمام أميركا)، وشــعرنا بأن التغييرات حتتاج ألن تكون 

مختلفة قليال بسبب سير املباراة مع أميركا».
وأكد: «ميكنه اللعب في مركز اجلناح. وميكنه أن يلعب 
مهاجما وهميا، وميكنه أن يلعب خلف املهاجم - ال يلعب 

في هذا املركز كثيرا مع فريقه».
وأردف: «إنــه العب مرن. يعمل بكد من أجل الفريق، 

وبالطبع لديه قدرات فنية مذهلة».

بعد ٢٤ عاما من املواجهة األولى بينهما في كأس العالم لكرة 
القدم والتي وصفت بـ «أم املباريات»، تلتقي إيران والواليات 
املتحدة مجددا في مونديال قطر ٢٠٢٢ اليوم، في نزال مشحون 

سياسيا وحاسم لبلوغ األدوار اإلقصائية.
عقود من اخلصومة املتبادلة بني العدوين اجليوسياسيني 
اللدودين هي اخللفية ملا يبدو أنها ســتكون مناسبة رياضية 

ساخنة على ستاد الثمامة في العاصمة القطرية (الدوحة). 
في ســياق البطولة رياضيا، تبدو احلسابات بسيطة، فوز 
أي مــن الفريقــني يضمن لــه مكانا في الــدور الثاني، بينما 
الهزميــة تعني اإلقصــاء، لكن املعنى األبعــد للتنافس في 
املجموعــة الثانية يبــدو أقل وضوحا. وقد ســعى مدرب 
املنتخب األميركي غريغ بيرهالتر جاهدا إلى التأكيد على 
أنه ال أبعاد سياسية للمباراة املصيرية لبالده، وقال: «لقد 
لعبت في ٣ دول مختلفة، ودربت في الســويد، والشيء 
الذي مييز كرة القدم هو أنك تقابل العديد من األشخاص 
املختلفني من جميع أنحاء العالم، ويجمعك حب مشترك 
لهذه الرياضة»، مضيفا أتصور أن املنافســة ســتكون 
شــديدة بســبب حقيقة أن كال املنتخبني يريد العبور 

إلى الدور الثاني، وليس بســبب السياسة أو بسبب العالقات 
بني بلدينا، نحن العبو كرة قدم وســنتنافس وسيتنافســون 

بدورهم وهذا كل ما في األمر. 
لذا، ســتكون املواجهة املنتظرة إعادة ملبــاراة كأس العالم 
١٩٩٨ بني اخلصمني اجليوسياسيني. فخالل مشاركتها الثانية 
فــي كأس العالم، وجدت إيران نفســها في العــام ١٩٩٨ ضمن 
مجموعة عدوها اللدود، الواليات املتحدة. وأقيمت تلك املباراة 
في مدينة ليون الفرنسية في ٢١ يونيو ومثلت فرصة للتهدئة. 
تسربت السياسة حينها لتنعكس خالفا حيال طقوس املباراة. 
فرفضــت إيران، التــي اعتبرت املنتخب الضيــف، االلتزام 
ببروتوكــول «فيفا» الطبيعي املتمثل في التوجه إلى الالعبني 

األميركيني للمصافحة قبل انطالق املباراة.
ونزع فتيل األزمة احملتملة ببراعة من قبل احلكم السويسري 
أورس مايــر، الذي اقتــرح أن يقف الفريقــان اللتقاط صورة 
مشتركة. وامتثل اإليرانيون بسعادة مقدمني باقات من الورود 
البيضاء إلى نظرائهم األميركيني كرمز للســالم، ووقفوا كتفا 
إلى كتف. وفاز اإليرانيون باملباراة حينها (٢-١) مسجلني أول 

انتصاراتهم املونديالية.

بعدما أهدرت فرصة حسم تأهلها في اجلولة املاضية 
بتعادلها ٠-٠ مع الواليات املتحدة، ســتكون إجنلترا 
بحاجة الى نقطة من مواجهتها اليوم مع جارتها ويلز 

لضمان عبورها الى ثمن نهائي مونديال قطر.
على ملعب أحمد بن علي في الريان، ميني اإلجنليز 
النفس باستعادة شيء من املستوى الذي قدموه افتتاحا 
ضد إيران حني اكتسحوها ٦-٢، من أجل نيل بطاقتهم 

لثمن النهائي عن املجموعة الثانية.
ويعول منتخب «األســود الثالثة» على سجله ضد 
جاره الويلزي املعروف بـ «التنني األحمر» الذي خرج 
مهزومــا من املواجهات الســت األخيــرة، بينها واحدة 
فــي نهائيات كأس أوروبا ٢٠١٦ (١-٢ في الدور األول) 

وآخرها ودية ٠-٣ في أكتوبر ٢٠٢٠.
وبعــد التعادل مع األميركيــني، حث املدرب غاريث 
ساوثغيت العبيه على عدم االستماع الى ما يقال وإلى 
عدم التفكير مبا ســمعوه من صافرات اســتهجان بعد 

التعادل املخيب أداء ونتيجة أمام األميركيني.
ولدى سؤاله عما بدر من اجلمهور، قال ساوثغيت: 
«هل وجهت لنا صافرات االستهجان؟ لست متأكدا من 

أنهــا كانت موجهة إلينا، على الصعيد الشــخصي، أنا 
راض حقــا عن الطريقة التي طبق بها الالعبون خطة 
اللعب ضد فريق صعب حقا، مضيفا: بالطبع أريد من 
مشجعينا أن يعودوا الى منازلهم سعداء وأريد أن يسعد 
الناس في الوطن، لم ننجح في حتقيق ذلك أمام أميركا، 

لكن ال ميكنني السماح لذلك بالتأثير على الفريق.
ومنذ خروجها من الدور األول ملونديال ٢٠١٤، بلغت 
إجنلترا أقله الدور ثمن النهائي في ثالث بطوالت كبرى 
تواليــا، بوصولها الى ثمن نهائــي كأس أوروبا ٢٠١٦
ونهائي الصيف املاضي ونصف نهائي مونديال ٢٠١٨.

وســتبقى على هذا املســار حتى لو خسرت اليوم 
أمام بيل ورفاقه، شرط أال تكون الهزمية بفارق أربعة 

أهداف أو أكثر.
وأقر ســاوثغيت بأن فريقه افتقــد ضد األميركيني 
اجلودة التي خولته حتقيق الفوز االســتعراضي ضد 
إيران، في انتصار أنهى به «األســود الثالثة» سلسلة 

من ٦ مباريات متتالية من دون فوز.
وانتقد ســاوثغيت لقراره باإلبقاء مجددا على فيل 
فــودن خارج تشــكيلة املباراة، وحتى انه لم يشــركه 

كبديل ضــد األميركيني مفضال إدخال 
ماركوس راشفورد وجاك غريليش، 

وذلــك بعدما كان جنم مانشســتر 
ســيتي بديال ربع الساعة األخير 

ضد إيران.
ويبقى معرفة إذا كان ساوثغيت 
ســيرضخ لالنتقادات في مواجهة 
ويلز التي شدد مدربها روب بايج 
على ضــرورة أن ينهــض العبوه 

سريعا من كبوة اخلسارة أمام إيران 
بهدفني قاتلني، وقال: «ال ميكننا اجللوس والبكاء 

بسبب ما حصل، لدينا فرصة لتصحيح األمور، حلسن 
احلظ أن املباراة التالية قريبة جدا، وبالتالي باستطاعتنا 

أن مننح مشجعينا شيئا لالبتهاج به».
ويبدو املنتخب الويلزي، العائد الى النهائيات للمرة 
األولى منذ مشاركته الوحيدة عام ١٩٥٨ حني وصل الى 
ربع النهائي قبل اخلسارة أمام البرازيل بهدف بيليه، 
األقل حظا بني املنتخبات األربعة في املجموعة كونه ميلك 
نقطة واحدة من تعادله االفتتاحي مع األميركيني (١-١).

بيرهالتر: علينا أن نكافح ألجل الفوز بيرهالتر: علينا أن نكافح ألجل الفوز 
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أندية أوروبية ترغب 
في سعود عبداحلميد

أبدت ٣ أندية أوروبيــة رغبتها في التعاقد مع 
العب املنتخب الســعودي سعود عبداحلميد، بعد 
تألقــه مع «األخضر» خــالل مواجهتي األرجنتني 

وپولندا.
وذكرت تقارير صحافية أن ناديني إجنليزيني 
وآخر إسباني، سوف تتقدم بعروض رسمية لنادي 
الهالل، الذي يلعب له عبداحلميد، عقب املونديال، 

للتعاقد معه سواء في فترة االنتقاالت الشتوية أو 
الصيفية، حال موافقة ناديه على العرض األفضل.

يذكر أن سعود (٢٢ عاما) انتقل من فريق احتاد 
جــدة إلى الهــالل خالل فتــرة االنتقاالت الشــتوية 
املوسم املاضي، بعقد احترافي ينتهي في يناير ٢٠٢٥، 
ويتقاضــى الالعــب خالله ما يقرب مــن ٤٫٢ ماليني 
ريال في املوسم الواحد، إضافة إلى منزل وسيارة.

جراحة ناجحة في الوجه للشهراني
خضع ظهير أيسر املنتخب السعودي لكرة 
القدم ياسر الشهراني لعملية جراحية ثانية، 
هــذه املرة فــي عظام الوجه، بحســب ما أعلن 
االحتاد احمللي للعبة، نتيجة تعرضه إلصابة 
قوية خالل الفوز الالفت لبالده على األرجنتني 

في مونديال ٢٠٢٢.
وقال االحتاد الســعودي في حســابه على 
تويتــر: «بعــد اســتقرار حالة الالعب ياســر 
الشهراني وبحسب اخلطة الطبية املوضوعة، 
خضع الالعب لعملية جراحية في عظام الوجه 
من قبــل الفريــق الطبي املختص فــي مدينة 
عبدالعزيــز الطبية في الرياض ومبتابعة من 
الفريق الطبــي للمنتخب»، مضيفا ان الالعب 
قد أجرى املرحلة األولى من التدخل اجلراحي 
بإجراء عملية في البنكرياس األربعاء املاضي 

وقد تكللت العمليتان بالنجاح.
وتعرض الشهراني الصطدام قوي مع زميله 
حارس املرمى محمد العويس خالل املباراة ضد 
األرجنتــني الثالثاء املاضي، في كرة مشــتركة 

في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني على 
ستاد لوسيل.

وقدم العب الهالل البالغ ٣٠ عاما أداء بطوليا 
مع رفاقه، إذ قلبوا في الشوط الثاني تأخرهم 
بالهدف املبكر للنجم ليونيل ميســي من ركلة 
جــزاء، إلى انتصار تاريخي هو األول ملنتخب 
آسيوي على األرجنتني في كأس العالم، بفضل 

هدفي صالح الشهري وسالم الدوسري.
وكان املنتخب السعودي خسر أيضا جهود 
قائــده ســلمان الفرج إلصابة فــي الركبة وقد 
سمح له مدرب املنتخب الفرنسي هيرفيه رونار 

مبغادرة مقر املنتخب في الدوحة.
وتعرض الفرج الذي كان يعاني من إصابة 
فــي كتفه قبل انطالق البطولة، الى إصابة في 
الركبة أواخر الشــوط األول مــن املباراة التي 
حققهــا فيها منتخب بالده فــوزا مفاجئا على 
األرجنتينــي ٢-١، وظهر عقــب انتهاء مباراة 
األرجنتني وهو يســير على عكازين مع وضع 

دعامة على قدمه.

شمايكل: إيركسن «قلب» الدمنارك

أشاد مدرب املنتخب الدمناركي كاسبر هيوملاند وحارس 
مرماه كاســبر شــمايكل أمس بقائد الفريق كريستيان 

إيركسن على أرض امليدان.
ونقل موقع «أويست فرانس» عن شمايكل، احملترف 
في صفوف نيس الفرنسي، قوله إن إيركسن يعد «قلب 

وروح الفريق».
بدوره، قال هيوملاند إن كريستيان الذي يرتدي القميص 

رقم ١٠ يعد مصدرا إللهام الكثيرين.
ويقع منتخــب الدمنارك في املجموعة الرابعة بكأس 
العالم «قطر ٢٠٢٢» ويحتل املرتبة الرابعة برصيد نقطة 
واحدة مناصفة مع املنتخب التونسي، في حني يأتي املنتخب 
الفرنســي في صدارة الترتيب بـ ٦ نقاط، يليه املنتخب 
األســترالي برصيد ٣ نقاط. ويواجه املنتخب الدمناركي 
نظيره األسترالي في الساعة السادسة من مساء األربعاء 
املقبل على ستاد اجلنوب بالدوحة- قطر في إطار اجلولة 

الثالثة واألخيرة من منافسات املجموعة الرابعة.

مبابي 
يفضل «الغرامة املالية» 

على التصريحات!
أصبح مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي 

مهددا بعقوبة قبل مواجهة تونس، املقررة غدا 
املقبل ضمن اجلولة الثالثة من دور مجموعات 

مونديال ٢٠٢٢، وذلك بعدما كشفت صحيفة «ميرور» 
البريطانية أن االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بصدد 

توقيع عقوبة على مبابي واالحتاد الفرنسي، بسبب 
عدم التزام الالعب بالئحة التحدث لوسائل اإلعالم، 

عقب مباراتي أستراليا والدمنارك.
وأشارت الصحيفة إلى أن «فيفا» حذر االحتاد الفرنسي، 

بعد املبــاراة األولى ضد الدمنارك، لكن الالعب لم ينتبه 
لهذه التعليمات، وستكون العقوبة على شكل غرامة مالية، 

من املقرر أن يتقاســمها كيليان مبابي واالحتاد الفرنسي 
لكرة القدم، بناء على اتفاق بني الطرفني.

وذكرت «ميرور» أن مبابي يتجنب احلديث لوســائل 
اإلعالم، هربا من أسئلة الصحافيني عن مستقبله مع باريس 

سان جيرمان، واجلدل املثار حوله في الفترة األخيرة، لذا 
لم يظهر في أي مؤمتر صحافي منذ وصول منتخب فرنسا 

إلى الدوحة.
ويتصدر مبابي قائمة هدافي كأس العالم، حتى اآلن، برصيد ٣

أهداف، متساويا مع إينير ڤالنسيا، قائد ومهاجم منتخب اإلكوادور.

بونو يشارك في تدريبات املغرب

شارك احلارس املغربي ياسني بونو، 
في تدريبات «أسود األطلس» استعدادا 
ملواجهة منتخب كنــدا اخلميس املقبل، 

في اجلولة الثالثة.
وغاب بونو عن مباراة املغرب املاضية 
أمام بلجيكا بسبب شعوره بدوار انطالق 

املباراة مباشرة.
وتدرب املنتخب املغربي من دون راحة 
امس استعدادا ملواجهة كندا، حيث خاض 
الالعبون الذين لم يشاركوا أمام بلجيكا 
مرانا كامال، فيما خاض الالعبون الذين 

شاركوا تدريبات استشفائية.
وحضرت مجموعة من عائالت الالعبني 
تدريبات املنتخب املغربي، للشد من ازر 
الالعبــني ورفع معنوياتهم، قبل املباراة 
احلاسمة ضد كندا والتي يسعى خاللها 

املنتخب نحو التأهل لدور الـ ١٦.

وقــال بونو فــي تصريحــات: «بعد 
استبعادي من اللقاء ذهبت للمستشفى، 
ولم أســتطع مشــاهدة املبــاراة، تابعت 
الدقائق األخيرة فقط، وشاهدت الهدفني، 

وأنا سعيد جدا بذلك».
وأضــاف: «تعرضــت لإلصابــة أمام 
كرواتيــا، وقمت بأقصــى ما لدي ألكون 
جاهزا ملواجهة بلجيكا، ولكن قبل املباراة 
شعرت بدوار في رأسي، وقد أبلغت املدرب 
حتى أخذ قرار استبعادي وإشراك زميلي 

منير احملمدي».
واختتم حارس مرمى املغرب قائال: 
«الــروح القتالية موجــودة، الالعبون 
عازمــون على القيــام بإجناز ما، هناك 
مبــاراة ثالثة ســنحاول تقــدمي أفضل 
مســتوى لننهي مرحلة املجموعات في 

الصدارة».

دائي: تلقيت تهديدات عدة 
بسبب دعم االحتجاجات

أعلن أسطورة كرة القدم اإليرانية علي دائي أمس أنه 
تلقى تهديدات بعــد دعمه االحتجاجات التي اندلعت في 

إيران إثر وفاة مهسا أميني.
وتوفيت أميني الشابة الكردية اإليرانية البالغة من العمر 
٢٢ عاما في ١٦ سبتمبر، بعد ثالثة أيام على احتجازها من 
قبل شرطة األخالق في طهران النتهاكها قواعد اللباس 

الصارمة في اجلمهورية اإلسالمية.
وكان دائي (٥٢ عاما) أفضل هداف في تاريخ املنتخبات 
الوطنية ألعوام طويلة مــع ١٠٩ أهداف، الى أن جتاوزه 

البرتغالي كريستيانو رونالدو في سبتمبر ٢٠٢١.
وقرر عدم التوجه حلضور كأس العالم في قطر بسبب 
حملة القمع العنيفة التي تشنها السلطات اإليرانية على 

احملتجني.
وقال دائي في بيان نشره على إنستغرام «تلقيت عدة 
تهديدات ضدي وضد عائلتي في األشهر واأليام املاضية 
من قبل بعض املنظمات ووســائل اإلعالم ومجهولني»، 
مضيفا لقد تعلمت اإلنسانية والشرف والوطنية واحلرية، 

ماذا تريدون أن حتققوا مبثل هذه التهديدات؟
ودعا دائي أيضا إلى «إطالق السراح غير املشروط» 
للســجناء الذين اعتقلوا خالل حملة قمع االحتجاجات 

في إيران.
وكان دائي قد أعلن في وقت ســابق هذا الشهر أنه 
لن يســافر إلى قطر حلضور كأس العالم، رغم أنه تلقى 
دعوة من املنظمني، وقال إنه يريد أن يكون مع «مواطني 
بلدي وأعرب عن تعاطفي مع كل الذين فقدوا أحباءهم» 

في حملة القمع املستمرة.
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حارس كندا يشكو 
آالف الرسائل الغاضبة!

كشف ميالن بورغان، حارس مرمى املنتخب الكندي 
لكرة القدم، وجنــل لوالدين ولدا في صربيا، عن العداء 
الذي تلقاه من مشجعي كرواتيا خالل املباراة التي خسرها 

املنتخب الكندي ١-٤ األحد في كأس العالم.
يذكــر أن صربيا وكرواتيا أعــداء وذلك بعد احلرب 

األهلية اليوغوسالفية في التسعينيات، وتفكك البالد.
ومت تسريب رقم هاتف بورغان قبل املباراة، وهو ما 
أدى إلى وصول اآلالف من الرســائل الغاضبة، هو ولد 
في الواقع فيما تعرف اآلن بكرواتيا، وكانت الفتة ظهرت 
في املدرجات في مباراة األمس أشارت إلى مكان مولده 
والدور الذي لعبه في احلرب، باإلضافة إلى هتافات مهينة 

ال حصر لها.
وقال احلارس البالغ من العمر ٣٥ عاما لصحيفة «ديلي 
ميل» البريطانية: «إنه يظهر مدى بدائية البشر، ينبغي أن 
يعملوا على أنفسهم وعائالتهم، ألنه من الواضح أن لديهم 
القليل من اإلحباط، لذلك يأتون إلى هنا للتنفيس عن هذا».
وهاجرت عائلة بورغان إلى كندا في عام ٢٠٠٠، واآلن 

هو يلعب لفريق ريد ستار بلغراد الصربي.

«فيفا» يحقق مع أملانيا
فتح االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حتقيقا النتهاك 
املنتخب األملاني قواعد إقامة املؤمتر الصحافي قبل املباراة 

أمام املنتخب اإلسباني في بطولة كأس العالم.
وأعلن «فيفا» أمس أن جلنة التأديب حتقق في سبب 
عدم تعيني أي العب حلضور املؤمتر الصحافي في اليوم 

السابق للمباراة وفقا ملا تنص عليه لوائح البطولة.
وحتدث لوسائل اإلعالم فقط، املدرب هانسي فليك، 
وقال إنــه مت إعفاء الالعبني من الرحلة الطويلة للمؤمتر 
الصحافي قبــل يوم من املباراة التي أقيمت أمس األول 
والتي انتهت بالتعــادل ١-١، وتتضمن العقوبة احملتملة 

توجيه إنذار أو توقيع غرامة.
ويقام املؤمتر الصحافي التالي للمنتخب األملاني غدا 
األربعاء عشــية املباراة احلاسمة في دور املجموعة أمام 

منتخب كوستاريكا.

شاهد مع أبناء النادي مباراة تونس وأستراليا.. وأشاد بأجواء التعايش مع احلدث العاملي الكبير

السفير التونسي شارك «الطموح» أجواء املونديال
حّل سفير التونسي الهاشمى عجيلي ضيفا على نادي الطموح 
الرياضي، حيث شــارك منتســبي النادي مشــاهدة مباراة تونس 
وأســتراليا في مونديــال قطر بصالة الطموح ملشــاهدة مباريات 
البطولة، حيث أعرب عن سعادته مبشاركة العبي النادي وأسرهم 

وأبناء اجلالية التونسية هذه األجواء احلماسية.
وأشاد عجيلي مبستوى التنظيم واإلمكانات املتاحة في الصالة 
التي جتســد وتعايش هذا احلدث الرياضي العاملي الكبير، والتي 
تعزز رســالة النــادي املجتمعية والرياضية في دمج األشــخاص 

ذوى اإلعاقة.
وتعقيبا على لقاء تونس وپولندا قال السفير إن العبي املنتخب 
أدوا مــا عليهــم، ورمبا تأثروا بدنيا بعد املجهــود الذي بذلوه في 
املباراة األولى أمام الدمنارك، موضحا أن «نسور قرطاج» منتخب 
قوي وسيتمسك بحظوظه وفرصه في التأهل من خالل لقاء فرنسا 

باجلولة الثالثة.
مــن جانبها، رحبت رئيــس مجلس إدارة نادي الطموح رحاب 
بورسلى بالسفير التونسي وضيوفه، وأعربت عن اعتزازها بالتجربة 
التونسية في رياضة ذوي اإلعاقة، وحرص النادي على االستعانة 
باملدربني التونسيني الذين أثبتوا جدارتهم وساهموا بشكل فاعل 
فــي ترجمة خطط النادي للنهوض برياضة ذوى اإلعاقة الذهنية 
وحتقيق اإلجنازات، كما أكدت تطلع النادي إلى املزيد من التعاون 

مع اجلانب التونسي في هذا املجال.
وقد حضر املباراة كل من امللحق االجتماعي بالسفارة التونسية 
املنصف اخلليفي ومستشار االحتاد الكويتي للمالكمة عدنان رضا 
ورئيــس وأعضاء مجلــس إدارة نادي الطمــوح، وجمعية أهالي 
األشــخاص ذوي اإلعاقة والعبي النادي وأســرهم وعدد من أبناء 

اجلالية التونسية.

السفير التونسي الهاشمي عجيلي مع رحاب بورسلي وعدد من أركان السفارة ومنتسبي نادي الطموح      (فريال حماد)

كان االحد، «يوما مميزا» بالنسبة ملدرب إسبانيا لويس إنريكي، 
ليس بســبب التعادل مع أملانيا ١-١، بل ألن ابنته الراحلة كانت 

لتحتفل بعيد ميالدها الـ١٣، لو أنها على قيد احلياة.
وقــال إنريكي بعد املباراة: «إنه يوم مميز لي ولعائلتي.. كما 
هو معروف. ابنتنا لم تعد معنا جسديا، لكنها ما زالت حاضرة 
كل يوم.. نســتذكرها كثيرا». وتابع: «نضحك ونفكر كيف كانت 

لتتصرف في كل موقف منر به».
وفارقت شانا إنريكي، احلياة في ٢٠١٩ عن ٩ أعوام، بعد صراع 

مع مرض سرطان العظام.
واضطر إنريكي إلى ترك تدريب املنتخب، الذي تسلم اإلشراف 
عليه في يوليو ٢٠١٨ عقب مونديال روسيا، بعدما عجز عن إكمال 
مهمتــه بســبب مرض ابنتــه، التي توفيت في أواخر أغســطس 
٢٠١٩، فناب عنه مساعده روبرت مورينو، وجنح في قيادة أبطال 
مونديــال ٢٠١٠ إلى نهائيات كأس أوروبــا ٢٠٢٠، ثم عاد إنريكي 
لإلشراف على املنتخب في نوفمبر ٢٠١٩. وصبيحة مباراة األحد، 
نشر صاحب الـ٥٢ عاما مقطع ڤيديو على «إنستغرام» قال فيه: 
«اليوم ال نلعب ضد أملانيا وحسب، بل كانت شانا لتحتفل بعيد 
ميالدهــا الـ١٣»، متمنيا لها «يوما جميال» أينما هي حاليا. ورأى 
أن «هذه ُســنة احلياة.. ليست كلها ســعادة، بل عليك أن تتعلم 

كيف تتعامل أيضا مع حلظات من هذا النوع».

إنريكي يتذكر ابنته الراحلة 
«كأس املشجعني» تنطلق اليومبعد مباراة أملانيا

تنطلق اليوم كأس املشجعني التي تقام للمرة األولى 
في تاريخ كأس العالم، وذلك على مدار ٤ أيام وتستمر 
حتى ٢ ديسمبر املقبل بنظام كرة القدم اخلماسية، بني 
مشــجعي الفرق املتنافسة الـ ٣٢ فريقا من مشجعي 

الدول التي تتنافس منتخباتها في املونديال.
ويقــام حفل االفتتاح اليوم فــي مهرجان «فيفا» 
للمشجعني مبنطقة امللعب، حيث يبدأ تسجيل الفرق 
واحلضور في ١٢:٠٠ ظهرا، على أن يبدأ حفل االفتتاح 
في الواحدة ظهرا، بحضور سفراء إرث قطر إلعالن 
افتتاح الفعالية، كما متت دعوة الـ٣٢ فريقا للمشاركة 
فــي حفل االفتتاح، على أن تقــام أولى املباريات في 
٢:٠٠ ظهرا، على أن تنتهي منافسات اليوم األول في 

الرابعة عصرا.
وتتنافس الفرق املشاركة على غرار مراحل منافسات 
كأس العالم قطر ٢٠٢٢، بداية من دور املجموعات، ثم 
األدوار اإلقصائية، حتى تتويــج البطل عقب املباراة 
النهائية، حيث يلعب في اليوم األول قطر مع اإلكوادور 
وإجنلترا مع إيران ٢:٠٠ ظهرا، واألرجنتني مع السعودية 
وفرنسا مع أستراليا ٢:٣٠ ظهرا، والسنغال مع هولندا 
والواليات املتحدة األميركية مع ويلز في الساعة ٣:٠٠
عصرا، واملكسيك مع پولندا والدمنارك مع تونس في 

٣:٣٠ عصرا.

كافو يشيد باألجواء الرائعة
أعرب أسطورة كرة القدم البرازيلية وسفير برنامج «إرث 
قطر» كافو عن إعجابه باألجواء التي تشــهدها بطولة كأس 
العالــم في قطر، متوقعا تزايد اإلثــارة في املباريات املقبلة 

للنسخة األولى من املونديال في العالم العربي.
وأشــاد كافو بجهود قطر على مدى السنوات املاضية، 
والتي انعكست في تنظيم اســتثنائي للبطولة العاملية، في 
مهرجان يحتفي خالله املشجعون من أنحاء العالم بشغفهم 
املشــترك بكرة القدم. وقال «أشاهد عن قرب كافة تفاصيل 
البطولة، فقد حضرت مباريات في ستادات املونديال، وذهبت 
إلى مهرجان «فيفا» للمشجعني في حديقة البدع، وهي وجهة 

مثالية للجمهور خارج ستادات البطولة». 
وأضاف: «لقد أتيحت لي الفرصة في النسخ السابقة من 
كأس العالم حلضور مهرجان الفيفا للمشــجعني، لكن في 
قطر شــهد املهرجان انطالقة جديدة ومتميزة، فقد تفوقت 

قطر في كل شيء».
وتابع حامل لقب كأس العالم في نســختي ١٩٩٤ و٢٠٠٢

«توجهت إلى موقع املهرجان مرات عديدة، وحضرت مباريات 
في املونديال رفقة جماهير من كل مكان، وأنصح مشجعي 
كرة القدم باالستمتاع مبا يقدمه املهرجان في أجواء استثنائية، 

وإطاللة مميزة على منطقة األبراج باخلليج العربي».
وأوضــح كافو «األجواء هنا في أرض املونديال أكثر من 
رائعة، لقد تابعت التقدم الذي أحرزته قطر طوال ســنوات، 
منذ فوزها بحق استضافة كأس العالم، ومن املذهل أن أرى 
ثمار كل هذه اجلهود تتحقق، وأشاهد املشجعني من كل مكان 
يتجمعون هنا لالحتفال معا بأيام املونديال، وال شك عندي أن 
األيام املقبلة ستشهد مزيدا من احلماس واإلثارة واملفاجآت 
في مباريات البطولة التي تشهد حضورا جماهيريا هائال».
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تغريدات النجوم
إعداد: يحيى حميدان

0103

02

04

مقابلة  VIPتوقعات النجوم

املكسيك شاركت ١٧ مرة 
باملونديال واستعداداتنا لهذه 

الدورة كانت مكثفة للغاية 

أمتنى أن تسهم كرة القدم 
في تعزيز أواصر الصداقة 

والترابط بني الدول

قطر تستحق تقدير وتكرمي 
املجتمع الدولي على جهودها 

في تنظيم كأس العالم

لدينا مجموعة متجانسة 
من الالعبني القادرين 

على صناعة الفارق

أجرى احلوار: أسامة دياب

أكد السفير املكسيكي لدى البالد ميغيل انخيل 
ايسيدورو أن اختيار قطر لتنظيم كأس العالم 
كان قرارا صائبا، كما أن استعداداتها للبطولة 
مثيرة لإلعجاب، موضحا أن قطر تستحق تقدير 
وتكرمي املجتمع الدولي على جهودها في تنظيم 
كأس العالم. ولفت ايســيدورو في لقاء خاص 
مع «األنباء» إلى أن منتخب بالده شارك في ١٧

نســخة من كأس العالم منــذ بدايته عام ١٩٣٠، 
مشيرا إلى املنتخب استعد بشكل مكثف للبطولة 
بالرغم من الغيابات املؤثرة لعدد من أبرز الالعبني 
بسبب اإلصابات، مشددا على أن املنتخب يضم 
مجموعة متجانسة من الالعبني القادرين على 

صناعة الفارق وحتقيق نتائج مميزة.
وأشــار إلى أن مبــاراة منتخب بــالده أمام 
املنتخب السعودي غدا صعبة نظرا للدعم الكبير 
الذي يناله «األخضر» كممثل للمنطقة، متمنيا 
أن تكون املباراة القادمة معهم مؤثرة للغاية وأن 

يفوز األفضل، وإلى تفاصيل اللقاء: 

كيف ترى كأس العالم وهو ينظم في دولة عربية 
ألول مرة؟

٭ على الرغم من أن كأس العالم لكرة القدم 
أقيمت ٢١ مرة منــذ عام ١٩٣٠، إال أنه لم يقع 
االختيــار علــى أي دولة عربية الســتضافة 
البطولة من قبل. لقد اختلفت آليات وعملية 
اختيار الدول املستضيفة لكأس العالم لكرة 
القــدم مبرور الوقــت، حيث اتبعــت «فيفا» 
من األســاس نظامــا دوريا يختــار مبوجبه 
دولــة من أميركا أو أوروبا، وظل هذا النظام 
متبعــا حتى املنافســة في عــام ٢٠٠٢ عندما 
أصبحت اليابان وكوريا اجلنوبية أول دولتني 
آسيويتني تستضيفان البطولة، ولذلك أعتقد 
أن اختيار قطــر لتنظيم بطولة كأس العالم 
كان قرارا صائبــا، آخذين في االعتبار العدد 

كيف ترون استعدادات منتخبكم؟ وافضل العب 
لديكم؟

٭ منذ عام ١٩٣٠، شاركت املكسيك في ١٧ دورة 
من كأس العالم. وبهذه املناسبة، كانت مرحلة 
االســتعداد للمنتخب املكسيكي مكثفة للغاية، 
على الرغم من اســتبعاد بعض أفضل الالعبني 
املكسيكيني من املنافسة، بسبب اإلصابات بشكل 
أساسي. ومع ذلك، فإن الفريق لديه العبون من 
نوعية آندريس جواردادو أو غييرمو أوتشــوا 
أو هيرفينــغ لوزانو، الذيــن يلعبون أو لعبوا 
فــي فرق أوروبية مهمــة، ونحن على يقني تام 
من أنهم سيبذلون جهودا كبيرة للمساهمة في 

حتقيق افضل النتائج لفريقهم. 

كيف ترى آخر مباراتني ملنتخبكم الوطني؟
٭ تستحق كل املنتخبات الوطنية التي تشارك في 
املونديال تقديرا كبيرا، على املجهود الذي تبذله 
خالل مرحلة التصفيات لتحقيق مشاركتها في 

الكبير ملشجعي كرة القدم املوجودين في هذه 
املنطقة من العالم.

كيف تقيم استعدادات قطر لكأس العالم؟
٭ لقد كانت جهود قطر لبناء وجتهيز البنية 
التحتية الالزمة الســتضافة حدث دولي بهذا 
احلجــم مثيــرة لإلعجاب، ويجب أال ننســى 
التنظيم والتخطيط الالزمني الستقبال ماليني 
املشجعني من جميع أنحاء العالم، خاصة بسبب 
التعقيدات التي اليزال العالم يواجهها في مرحلة 
ما بعد كوفيد-١٩، وبالنســبة للقطريني، فإن 
خوض غمار عالم الرياضة ميثل جهودا تهدف 
إلى ترسيخ سمعة البالد كجهة عاملية بارزة 
وحتقيق رؤية قائد البالد صاحب السمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثانــي للتنمية االقتصادية. 
تســتحق قطر حقا أن حتظــى بالتقدير على 
نطاق واسع من جانب املجتمع الدولي تكرميا 

لتلك اجلهود. 

البطولة. لقد رأينا ذلك بالفعل في أول مباراتني 
خاضتهما املكســيك، حيث انتهــى اللقاء األول 
ضد املنتخب الپولندي بالتعادل، فيما خسرنا 
السبت املاضي أمام األرجنتني بعد مباراة مثيرة 
للغايــة، ظهر فيها «التانغو» كأحد املرشــحني 

للفوز بكأس العالم. 

هل تتوقع أن يتمكن فريقكم الوطني من 
الوصول إلى نهائيات هذه الدورة؟

٭ مــن الصعــب أن أقول ذلك، وســتكون مباراة 
املكسيك مع السعودية غدا صعبة للغاية، السيما 
وان «األخضر» بدأ مشــواره فــي املونديال بفوز 
مفاجــئ وبجدارة على األرجنتــني، وهو منتخب 
يتمتع بروح عالية، وذلك ألنه يشبه فريق «األسرة 
الواحدة»، حيث إنه ميثل منطقة الشرق األوسط في 
البطولة وبالتالي يحظى بكثير من دعم املشجعني 
بالدوحــة. وأمتنــى أن تكون مباراة الســعودية 

واملكسيك مؤثرة للغاية وأن يفوز األفضل.

ما الفرق األخرى التي حتب مشاهدة مبارياتها؟
٭ باإلضافــة إلى األرجنتني التــي تضم فريقا 
رائعا والعبا من نوعية ليونيل ميسي، والذي 
يعتبره الكثيرون أفضل العب كرة قدم حاليا، 
أود أن أمتكــن مــن متابعة مباريــات فرق مثل 
البرازيل وإســبانيا وأملانيا، مما يشــكل حافزا 

تنافسيا قويا للفوز بالبطولة.

من تتوقع له أن يفوز باللقب الغالي؟
٭ كمــا ذكرت من قبل، اليــزال من الصعب أن 
يكون لديك فريق مفضل للفوز بكأس العالم، إال 
أنني أعبر عن دعمي وتعاطفي مع جميع الفرق 
املشــاركة في مونديال قطر ٢٠٢٢، وبجهودهم 
وتفانيهم يثبتون أن كرة القدم حتظى بشعبية 
عارمة حول العالم، متمنيا أن تسهم كرة القدم 
في تعزيز أواصر الصداقة والترابط بني الدول 

وأمتنى الفوز للفريق األفضل.

السفير املكسيكي ميغيل انخيل ايسيدورو

السفير املكسيكي لـ «األنباء»: 
املنتخب السعودي يحظى بدعم كبير من املشجعني.. 

وأمتنى أن يكون الفوز للفريق األفضل غدًا

ميغيل انخيل ايسيدورو أكد أن اختيار قطر لتنظيم املونديال كان قرارًا صائبًا واستعداداتها للبطولة مثيرة لإلعجاب

احمللل املصري خالد بيومي

 يشيد بالوحدة العربية

احمللل املصري أحمد عفيفي ميتدح دور البديل 

فنسنت أبوبكر في التعادل مع صربيا

العب أملانيا جمال موسياال 
يركز على لقاء كوستاريكا اخلميس

مدافع إسبانيا إمييريك البورتي 

يشير إلى أن مواجهة أملانيا كانت صعبة
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الثالثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

خواطر مونديالية

فريق العمل

مواكبة إعالمية وتسويقية: 
إدارة التسويق واملبيعات

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

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

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

اإلكوادور منتخب 
منظم يضم عناصر 

جيدة وسيكون مفاجأة 
البطولة

املغرب وقطر سيتأهالن 
لكنهما لن يذهبا أكثر من 

الدور الثاني

توقعات النجومتوقعات النجوم
الفرنسيون «ما يغشمرون»..
 واألملان في املركز األخير!

ناصر العنزي

الفرنســيون يقدمون كرة تبرهن على أنهم قادرون على 
احملافظة على لقبهم املونديالي إذا اســتمروا بهذه الســرعة 
اخليالية لتهديد مرمى خصومهم، وسجل الفرنسيون أنفسهم 
أول املتأهلني إلى الدور ثمن النهائي عقب ثنائية الدمنارك بعدما 
انسل مهاجمه كيليان مبابي بني دفاع اخلصم وسجل بجسمه 

هدفا أنصف الديوك الفرنسية وصاحت مهللة بالفوز.
ال متلك وانت مدرب لفريق منافس للفرنسيني سوى أن 
تعدد أســماء مهاجميهم وتصمت قليال: غريزمان ودميبلي 
وجيــرو ومبابي ومواني، ثم تردد بينك وبني نفســك «هذا 
وبنزميــه مو معاهم» فماذا لو كان معهم جنم مدريد وأفضل 

العب في العالم ٢٠٢٢؟
مدرب الديوك الفرنســية ديديه ديشان حمل كأس العالم 
العبا وقائدا في مونديال ١٩٩٨ بعد تغلبهم على البرازيل بثالثية 
نظيفة تألق فيها زين الدين زيدان وســجل هدفني، ثم حمله 
مدربا في مونديال روسيا ٢٠١٨ في واحدة من أجمل بطوالت 
كأس العالم للفرنسيني، وحظوظه قائمة لتكرار اإلجناز في هذه 
البطولة لتكون فرنسا البلد الثالث الذي يحقق كأس العالم مرتني 
متتاليتني بعد إيطاليا «١٩٣٤-١٩٣٨» والبرازيل «١٩٥٨-١٩٦٢».

ومــن الالعبني على وجه اخلصوص الذين أظهروا فنيات 
رائعة في مباراة الدمنارك املاضية عثمان دميبلي «موريتاتي 
األصل» الذي لم يأخذ الفرصة الكافية مع منتخب الديوك لوفرة 
النجوم، فشاهدناه مير من بني املدافعني مثل السكني في قالب 
زبدة ويستخدم قدميه بنفس القوة واجلودة.. دميبلي موهبة 

مت «خنقها» بفعل فاعل.
٭ األخضر السعودي تنتظره فرصة لن تتكرر غدا األربعاء 
في مواجهته املصيرية أمام املكسيك، ال نريده أن يلعب كرة 
ممتعــة ويضيع كل فرصه كما حدث مــع پولندا، نريده أن 
يلعب كرة رســمية واقعية ويحقق الفوز وينتقل إلى الدور 
ثمن النهائي بال «منة» ومســاعدة اآلخرين، وهو قادر على 
تخطــي خصمه بعد ما متكن من الفــوز على األرجنتني في 
مباراته األولى، ولسنا أكثر معرفة من مدربه الفرنسي هيرفي 
رينارد بقدرات العبيه، فهو يدرك متاما أن دفاع املكسيك ميكن 
كســره بالكرات القصيرة «خذ وهات» والتي يجيدها العبوه 
مثل سالم الدوســري وفراس البريكان ومحمد كنو وصالح 

الشهري والظهير املتألق سعود عبداحلميد.
٭ جنا األملان من اخلسارة للمرة الثانية بعد تعادلهم مع 
إسبانيا عبر البديل نيكالس فولكروج بهدف متأخر في الدقيقة 
«٨٣» وتذيل املانشافت بذلك ترتيب مجموعته بنقطة واحدة، 
وحتى إن لم تكن من مشجعي املنتخب األملاني فمن داخلك تتمنى 
استمراره في البطولة ملزيد من التشويق واملفاجآت، حيث بات 
عليه الفوز على كوستاريكا مقابل خسارة اليابان من إسبانيا 
في اجلولة األخيرة من مجموعتهم اخلامسة، واليابانيون إن 
خرجوا من البطولة فمن فعلهم وأيديهم «يفوزون على أملانيا 

ويخسرون من كوستاريكا»!
٭ أهــل املغرب يقولون «مزيان بزاف» يعني جميل جدا، 
و«أسود األطلس» كانوا مزيان بزاف في حضورهم الرائع أمام 
الشياطني احلمر البلجيكية ومروا من شباكهم مرتني بقيادة 
جنمهم حكيم زياش وحســن تدبير مدربهم وليد الركراكي 
وأصبحوا على مرمى حجر للتأهــل إلى الدور ثمن النهائي، 
وقلنا في بداية املونديال إن املغرب ال يخرج بســهولة طوال 
مشــاركته في كأس العالم، وفي مكسيكو ١٩٨٦ بالذات قدموا 
عروضا رائعة بقيادة النجمني عزيز بودربالة ومحمد التيمومي 
واحلارس بادو الزاكي وخرجوا على يد الوصيف أملانيا بركلة 

ثابتة نفذها لوثر ماثيوس.
٭ احلكم اإليطالي املعروف بيرلويجي كولينا هو صاحب 
فكرة ايقاف الوقت عند توقف اللعب وإطالة الوقت اإلضافي 
في شــوطي املباراة، حيث وصل الوقت احملتسب في بعض 
املباريات إلى «١٤» دقيقة، واحلقيقة أنها فكرة صائبة خصوصا 
في مناسبة مثل كأس العالم لالســتمتاع مبشاهدة جنومها 

وتقلب نتائجها.

األنصاري يتوقع خروجًا مبكرًا لألرجنتني 
وأملانيا وبلجيكا.. والكأس برازيلية

األخضر السعودي 
«احلصان األسود».. 

وقطر أبدعت في
 كل شيء

جوائز األفضل ستذهب 
إلى نيمار ومبابي وبيكر.. 
والهداف ريتشارليسون

هادي العنزي

فــي كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم 
كلمة وبصمة، وعندما يتعلق األمر بأكبر حدث 
عاملي «كأس العالم» لكرة القدم فال بد أن نرصد 

آراءهم وتوقعاتهم. 
«األنباء» التقت أحد جنوم الكرة الكويتية، 
العب منتخبنا الوطني ونادي القادسية فهد 
األنصاري، واســتطلعت آراءه وتوقعاته عن 

مونديال قطر:

في توقعاتك.. من سيتأهل إلى الدور الثاني؟
٭ عن املجموعة األولى: اإلكوادور وهولندا، 
وعــن املجموعة الثانية: إيران وإجنلترا، 
واملجموعة الثالثة: الســعودية وپولندا، 
واملجموعــة الرابعة: فرنســا والدمنارك، 
واملجموعة اخلامسة: إسبانيا واليابان، فيما 
سيتأهل عن املجموعة السادسة: كرواتيا 
واملغرب، واملجموعة الســابعة: البرازيل 
وسويسرا، واملجموعة الثامنة: البرتغال 
واألوروغواي. وعليه أتوقع خروجا مبكرا 

لألرجنتني، وأملانيا، وبلجيكا.

منتخب تتوقع أن يكون مفاجأة البطولة 
في املستوى والنتائج؟

٭ األخضر السعودي قدم أداء فنيا رفيعا، 
وفاجأ الكثيرين لعبا ونتيجة، فهو بحق 

املفاجأة السارة في البطولة.

األقرب لبلوغ املربع الذهبي؟ 
٭ التوقع صعب للفرق األربعة في الدور 
قبل النهائي، ولكن الكفة متيل للبرازيل، 

وفرنسا، وهولندا، والبرتغال.

من تتوقع ان يتوج بطال ملونديال ٢٠٢٢؟

٭ بطل النســخة ٢٠٢٢ سيكون منتخب 
البرازيل، لكونه يضم العديد من النجوم 
في مختلف املراكز، وال يعتمد على العب 
بعينه، وهو األوفر حظا، والفريق ميتاز 
بحسن التنظيم، وتوافر البدالء، واالنسجام 
بني الالعبني، وأغلــب هذه العناصر غير 
متوافــرة فــي أغلب الفرق املشــاركة في 

البطولة.

منتخب تشجعه؟ وآخر تتمنى أن يظهر 
مبستوى مشرف؟

٭ فريقي املفضل البرازيل، وأمتنى ظهور 
األخضر السعودي بأفضل مستوى، وهو 
بالفعل قدم مستويات مشرفة ومتطورة، 
وقدم أداء رفيعــا أمام األرجنتني، وحقق 
فوزا مستحقا، ولم يكن يستحق اخلسارة 
من پولندا، وأظهر روحا عالية في الشوط 
الثاني حتديدا، وفي املجمل لم نشاهد فريقا 

عربيا بهذا املستوى.

من تتوقع ان يكون احلصان األسود 
للمونديال؟

٭ املنتخب الســعودي سيكون احلصان 
األســود، عطفا على األداء الذي قدمه وما 

سيقدمه في اجلوالت املقبلة.

من سيكون جنم املونديال؟
٭ الفرصة ســانحة ألن يكون البرازيلي 

نيمار هو جنم املونديال.

من برأيك سيكون أفضل العب واعد؟
٭ الفرنسي كيليان مبابي سيحصل على 

جائزة أفضل العب واعد.

وجائزة أفضل حارس ملن ستذهب؟

٭ حارس البرازيل أليسون بيكر.

من سيحرز لقب الهداف؟
٭ البرازيلي ريتشارليسون.

هل تعتقد أن النجمني كريستيانو رونالدو 
وليونيل ميسي سيظهران مبستوى مميز؟
٭ ال ميكن اســتبعاد النجمــني رونالدو 
وميسي من ظهور متميز على قدر احلدث 
الكروي الكبير، وسيكون لهما دور مؤثر 

مع منتخبي بالدهما.

العب ومنتخب افتقدته البطولة؟
٭ افتقدنا تواجد املهاجم الفرنسي كرمي 
بنزمية، وكذلك احلال بالنسبة للمنتخب 

اإليطالي. 

املنتخبات العربية (السعودية ـ تونس ـ 
املغرب) ما توقعاتك لها في البطولة؟ ومن 

تتوقع ان يتأهل للدور الثاني؟
٭ األقرب للتأهل إلى الدور الثاني منتخبا 
السعودية واملغرب، عطفا على األداء اجليد 

الذي ظهرا به في البطولة.

كيف تنظر الى تنظيم قطر لنسخة 
مونديال ٢٠٢٢؟

٭ قدمت قطر صورة مشرفة ومثالية في 
التنظيــم واالفتتاح، وقدمــت العديد من 
الرسائل اإلنسانية والرياضية السامية، 
وأظهر الديــن اإلســالمي بأفضل صورة 
ممكنــة، ويكفينــا فخــرا انطــالق كأس 
العالم بآيات من الذكر احلكيم، فضال عن 
املنشآت الرياضية العاملية احلديثة، والبنية 
التحتية، التي هيأت جميع ســبل الراحة 
جلميع زوار قطر من منتخبات ومشجعني.



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

٦+ ٢٢٠٠٣٠٣البرازيل

٢١٠١١١٠٣سويسرا

١- ٢٠١١٣٤١الكاميرون

١- ٢٠١١٣٥٢صربيا

املجموعة الثامنة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٢٢٠٠٥٢٣البرتغال

٢١٠١٥٥٠٣غانا

١- ٢٠١١٢٣١كوريا اجلنوبية

١- ٢٠١١٠٢٢أوروغواي

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

٣ - ١:٠٠٣الكاميرون × صربيا٢٩
٢ - ٤:٠٠٣كوريا اجلنوبية × غانا٣٠

١ - ٧:٠٠٠البرازيل × سويسرا٣١
٢ - ١٠:٠٠٠البرتغال × 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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الثالثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

وّجه املالكم املكسيكي كانيلو ألفاريز حتذيرا إلى 
ليونيل ميسي، العب املنتخب األرجنتيني لكرة القدم، 
حيث اتهمه بأنه ال يحترم العلم املكسيكي، وذلك عقب 
املباراة التي جمعت األرجنتني واملكســيك في بطولة 

كأس العالم.
وأبقى املنتخب األرجنتيني على آماله في التتويج 
بلقب بطولة كأس العالم عقب فوزه على املكسيك ٢-٠، 

وسجل ميسي هدف التقدم.
وأثار ميسي غضب املالكم املكسيكي بعدما أظهرت 
لقطات لقائد منتخب األرجنتني وأمامه قميص املنتخب 
املكسيكي على األرض في غرفة خلع املالبس خالل 

االحتفال بعد املباراة.
عندما خلع ميسي حذاءه، ظهر وأنه أمسك القميص 

بقدمه، وهذا شيء لم يعجب كانيلو.
ونشــر على «تويتر»: «هل رأيتم ميسي ينظف 
األرض بقميص منتخبنا وعلمنا؟ أسأل اهللا أال أجده!» 
وأضاف املالكم املكسيكي: «مثلما أحترم األرجنتني، 
يجب أن حتترم املكســيك، ال أحتدث عن األرجنتني، 

أحتدث عن ميسي».
وكتب كانيلو، الذي كانت تغريداته مليئة بالشتائم، 
في منشور آخر: «طاملا أن قميص املنتخب املكسيكي 

على األرض، فإنها إهانة بالفعل».
ويدخل املنتخب األرجنتيني مباراته األخيرة في 
املجموعة أمام املنتخب الپولندي، املتصدر، وهو يعلم 
أن الفوز فقط سيؤهله لدور الـ ١٦، بينما من املمكن 
أن يكون التعادل كافيا إذا تعادل املنتخب املكسيكي 

مع نظيره السعودي.

املجموعة اخلامسة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٤+ ٢١١٠٨١٧إسبانيا

٢١٠١٢٢٠٣اليابان

٣- ٢١٠١١٧٦كوستاريكا

١- ٢٠١١٢٣١أملانيا

املجموعة الثالثة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٤+ ٢١١٠٢٠٢پولندا 

٣+ ٢١٠١٣٢١األرجنتني

٣- ٢١٠١٢٣١السعودية

١- ٢٠١١٠٢٢املكسيك

ر ميسي: احترم علم املكسيك! كانيلو ُيحذِّ
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