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االربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠٢٢ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

إصدار خاص لكأس العالم

«الطواحني» تعبر بنجاح إلى الدور الثاني«الطواحني» تعبر بنجاح إلى الدور الثاني
«أسود التيرانغا» تسقط اإلكوادور«أسود التيرانغا» تسقط اإلكوادور

إجنلترا.. صدارة بجدارةإجنلترا.. صدارة بجدارة
١٦:٠٠ beIN sports max فرنساتونس

٢٦:٠٠ beIN sports max الدمناركأستراليا

١١٠:٠٠ beIN sports max املكسيكالسعودية

٢١٠:٠٠ beIN sports max األرجنتنيپولندا

بعد بعد ٢٤٢٤ عامًا.. عامًا..
أميركا « تثأر » من إيرانأميركا « تثأر » من إيران
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تأهل املنتخب السنغالي إلى دور الـ ١٦ لبطولة كأس العالم للمرة 

الثانية في تاريخه، بعد فوزه املثير على نظيره اإلكوادوري ٢-١ في 

املباراة التي جمعت بينهما مســاء أمس على ســتاد «خليفة الدولي» 

ضمــن مباريات اجلولة الثالثــة للمجموعة األولــى، لترافق هولندا 
املتصدرة للمجموعة بـ ٧ نقاط بعد فوزها على قطر ٢-٠.

بهــذه النتيجة، ارتفع رصيد «أســود التيرانغا» إلى 
٦ نقــاط في املركز الثانــي للمجموعة األولى وتأهل 
رســميا للدور الثاني، بينما ودع منتخب اإلكوادور 
املونديال من الدور األول بعدما توقف رصيده عند 

٤ نقاط في املركز الثالث باملجموعة.
وكان املنتخــب الســنغالي، الذي يســجل ظهوره 
في تاريخ نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة، البادئ 
بالتســجيل عبر العبه إســماعيال ســار جناح واتفورد 
اإلجنليزي من ركلة جــزاء (٤٤)، وتعادل ملنتخب اإلكوادور الالعب 

مويسيس كايسيدو (٦٨)، ثم أحرز القائد ومدافع تشيلسي اإلجنليزي 
كاليدو كوليبالي هدف السنغال الثاني (٧٠).

جاءت املباراة قوية وسريعة من الفريقني، بدأها املنتخب السنغالي 

بالهجوم، وسدد إدريسا جاي كرة قوية مرت بجوار القائم (٣)، وأهدر 

بواليــي ديا هدف التقدم لـ «أســود التيرانغا» بعــد االنفراد مبرمي 
اإلكوادور لكن الكرة مرت بجوار القائم (٩).

وفي الدقيقة ١٠، ســدد إينير ڤالنســيا جنم اإلكــوادور كرة قوية 

على مرمى السنغال من كرة ثابتة لكنها اصطدمت بحائط «أسود 

التيرانغــا»، وفي الدقيقة ٤٤ حصل منتخب الســنغال على 

ركلة جزاء أمام اإلكوادور سجل منها إسماعيال سار هدف 
التقدم لصالح السنغال.

وفي الشوط الثاني، تراجع املنتخب السنغالي 
حفاظا على الهدف وأعطى فرصة لإلكوادور 
ملهاجمتــه، وفي الدقيقــة ٦٨ جاء هدف 
التعادل بواسطة مويسيس كايسيدو 
بعد ركنية نفذت بشكل رائع على 
دفاعــات املنتخــب الســنغالي، 
ووصلــت لالعــب برايتــون 
مويســيس كايسيدو الذي 
ســدد في املرمــى اخلالي 
مســجال هدف التعادل، 
الذي كان كافيا لصعود 
اإلكوادور للدور التالي 
بفــارق األهــداف عــن 

الســنغال. وبعــد دقيقتني فقط، جنح كاليــدو كوليبالي، قائد 

السنغال، في التقدم مجددا لـ«أسود التيرانغا»، بعد ركلة حرة 

ارتدت ملدافع تشيلسي الذي سدد في الشباك، ليعيد السنغال 
إلى دور الـ ١٦ من جديد للمرة الثانية في تاريخه.

وسبق لـ«أسود التيرانغا» املشاركة في كأس العالم مرتني 

مــن قبل عامي ٢٠٠٢ فــي كوريا اجلنوبية واليابان، و٢٠١٨ في 

روسيا، وكان إجنازه األبرز التأهل للدور ربع النهائي للمسابقة 
التي أقيمت في كوريا اجلنوبية واليابان.

ورغــم وقوعه في مجموعة قويــة في الدور األول ملونديال 

٢٠٠٢ إلى جانب منتخبات فرنسا وأوروغواي والدمنارك، إال أن 

املنتخب السنغالي متكن من حجز بطاقة التأهل للدور التالي 

بعــد احتالل املركز الثاني في املجموعة برصيد ٥ نقاط، وذلك 

على حســاب املنتخب الفرنسي الذي ودع املونديال مبكرا من 
الدور األول.

«أسود التيرانغا» 
إلى ُثمن النهائي على حساب اإلكوادورإلى ُثمن النهائي على حساب اإلكوادور

٭ املباراة: السنغال ـ اإلكوادور (٢-١).
٭ امللعب: ستاد خليفة في الدوحة.

٭ اجلمهور: ٤٤٥٦٩ متفرجا.
٭ املجموعة األولى ـ الدور األول (اجلولة الثالثة األخيرة).

٭ احلكم: الفرنسي كليمان توربان.
٭ األهداف: السنغال: إسماعيال سار (٤٤ من ركلة جزاء)، وخاليدو 

كوليبالي (٧٠)، اإلكوادور: مويسيس كايسيدو (٦٧).
٭ اإلنذارات: السنغال: إدريسا غانا غي (٦٨).

التشكيلتان
٭ السنغال (املدرب: أليو سيسيه): إدوار مندي، يوسف سابالي، 
خاليدو كوليبالي، إسماعيل جاكوبس، عبدو ديالو، باب غي، باتيه 
سيس (بامبا ديينغ، ٧٤)، باب ماتار سار، إدريسا غانا غي، إيليمان 
ندياي (نامباليس مندي، ٧٤)، بوالي ديا (باب أبو سيسيه، ٩٠+٥).
٭ اإلكوادور (املدرب: األرجنتيني غوســتافو ألڤارو): إيرنان 
غالينيدس، انخلو بريسيادو (جاكسون بوروسو، ٨٥)، فيليكس 
توريس، بييرو هينكابيبه، برفيس اســتوبينيان، آالن فرانكو 
(جيرميي سارميينتو، ٤٦)، مويسيس كايسيدو، كارلوس غرويسو 
(خوسيه سيفوينتيس، ٤٦)، غونســالو بالتا، ميكايل استرادا 

(دجوركاييف رياسكو، ٦٤)، إينير ڤالنسيا.

السنغال واإلكوادور في سطور

سيسيه: نهدي اإلجناز لساديو ماني وللراحل ديوب.. وألڤارو: صفعة قوية حللم جميل
أبدى املدير الفني ملنتخب الســنغال إليو سيســيه ســعادته الغامرة بتأهل 
منتخب بالده إلى دور الـ ١٦ في بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر، عقب الفوز في 
اجلولتني الثانية والثالثة لدور املجموعات ووجوده في وصافة املجموعة األولى، 
وقــال عقب الفوز على اإلكوادور ٢-١ أمس «نهدى هذا االنتصار الكبير للراحل 
بابا ديوب، وأيضا لالعب كبير آخر ساديو ماني الذي قدم الكثير للسنغال ولكن 

اإلصابة حرمتنا منه». 
من جانبه، وصف املدير الفني ملنتخب اإلكوادور جوســتافو ألڤارو خسارة 
فريقه أمام السنغال بـ «الصفعة القوية»، وقال «إن هناك مجموعة من األخطاء 
أدت لهذه اخلسارة التي كانت مبنزلة نهاية حلم جميل بالنسبة ملنتخب اإلكوادور، 
وأشــعر باأللم ملا أســفرت عنه نتيجة املباراة، ولكن علينا أن ننظر للمستقبل 

بتفاؤل، فهناك جيل واعد لإلكوادور قادر على التحسن واكتساب اخلبرات».
وفيما يتعلق مبستقبله على رأس اجلهاز الفني ملنتخب اإلكوادور، أكد ألڤارو 
انه «بحاجة إلى بعض الوقت من أجل حتديد مســتقبله، واحلصول على راحة 
ورؤية عائلته»، مضيفا «حتدثت مع مسؤولي االحتاد اإلكوادوري، واتفقنا على 
تأجيل أي قرار يخص مستقبلي مع املنتخب ملا بعد كأس العالم، واآلن علي أن 

أستريح قليال ثم أفكر في األمور مرة أخرى».
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«الطواحني» «الطواحني» 
تعبر بنجاح إلى الدور الثانيتعبر بنجاح إلى الدور الثاني

عن السنغال التي عوضت بدايتها البطيئة من دون هدافها ورفعت هولندا رصيدها إلى سبع نقاط بفارق نقطة االكوادور ٠-٢ ثم السنغال بطلة أفريقيا ١-٣.فقدت آمالها رســميا بالتأهل بعد سقوطها افتتاحا أمام فيما كانت قطر، بطلة آسيا واملشاركة للمرة األولى، قد افتتاحا على السنغال ٢-٠ ثم تعادلها مع اإلكوادور ١-١، نقطة التعادل لتضمن تأهلها رسميا، بعد فوزها الصعب وكانت هولندا، وصيفة ١٩٧٤ و١٩٧٨ و٢٠١٠، بحاجة الى وعزز فرنكي دي يونغ النتيجة مطلع الشوط الثاني (٤٩).افتتح خاكبو التسجيل منتصف الشوط األول (٢٦)، اجلولة الثالثة األخيرة من املجموعة األولى.٢-٠ أمس على ســتاد «البيت» في مدينة اخلور، ضمن كــرة القدم بعد فوزه على منتخب الدولة املضيفة قطر وقاد منتخب هولندا لبلوغ ثمن نهائي مونديال ٢٠٢٢ في سجل النجم الصاعد كودي خاكبو مرة ثالثة تواليا 

بانطالقات سريعة على اجلناحني دون النجاح في إيصال خطورة كبيرة، فيما حاول القطريون التخلي عن خجلهم وسيطرت هولندا نسبيا على الشوط األول من دون حساب اإلكوادور ٢-١ على ستاد خليفة.املصاب ساديو ماني، وحققت فوزها الثاني تواليا على 
(٢٦)، ليفتتح التسجيل في مباريات «الطواحني» الثالث من حافة املنطقة ســكنت الزاوية اليمنى ملرمى برشــم الذي مر من عاصم مادبو وأطلق تسديدة قوية أرضية وبعد متريرات ثالثية جميلة وصلت الكرة إلى خاكبو الكرة للمهاجم املعز علي.

التسجيل لهولندا بتسديدة لستيفن بيرخهوس، لكنها ضاعف النتيجة لـ «الطواحني» (٥٠)، وجاءت آخر محاوالت وحســمت هولندا املواجهة بواسطة دي يونغ، الذي حتى اآلن.
ارتدت من العارضة (٩٠+٢).

هولندا وقطر في سطور

٭ املباراة: هولندا - قطر (٢-٠).
٭ امللعب: ستاد البيت.

٭ اجلمهور: ٦٦٧٨٤ متفرجا.
٭ املجموعة األولى - الدور األول (اجلولة الثالثة األخيرة).

٭ احلكم: الغامبي باكاري غاساما.
٭ الهدفان: هولندا: كودي خاكبو (٢٦)، فرنكي دي يونغ (٥٠).

٭ اإلنذارات: هولندا: نايثن أكيه (٥٢).

التشكيلتان

٭ هولندا (املدرب: لويس ڤان غال): أندريس نوبرت، يوريني تيمبر، 
ڤيرجيل ڤان دايك، نايثن أكيه، ديفي كالسن (ستيڤن بريخهوس 
٦٦)، مارتن دي رون (تون كومباينرس ٨٢)، دالي بليند، فرنكي 
دي يونغ (كينيث تايلــور ٨٦)، دنزل دامفريس، كودي خاكبو 
(فاوت فيخهورست ٨٢)، وممفيس ديباي (ڤنسنت يانسن ٦٦).

٭ قطر (املدرب: اإلسباني فيليكس سانشيس): مشعل برشم، 
عبدالكرمي حسن، بوعالم خوخي، بيدرو ميغيل، اسماعيل محمد 
(مصعب خضر ٨٥)، همــام أحمد، عبدالعزيز حامت (أحمد عالء 
الدين ٨٥)، حسن الهيدوس (علي أسد ٦٤)، عاصم مادبو (كرمي 

بوضياف ٦٤)، أكرم عفيف، املعز علي (محمد مونتاري ٦٤).

سانشيز: لم أقرر مستقبلي مع «العنابي».. وڤان غال: املرحة التالية هي األهم
أكد مدرب قطر اإلســباني فيليكس سانشيز، ان «العنابي» لعب أمام فريق قوي 
ومرشح للذهاب بعيدا في البطولة، مضيفا انها «مباراة صعبة وكانت األخيرة لنا، 

لذا أشكر اجلماهير التي استمتعت مبباراة في كأس العالم».
وأوضح أن «ملنتخب قطر خطة طويلة األمد ال تعتمد علي. يجب أن نرتاح أليام 

إذا سمحتم لنا. الشبان سيتابعون العمل ويحاولون التأهل للبطوالت املقبلة».
وعن مستقبله بعد التعرض لثالث هزائم في املونديال، قال «جئنا هنا للمنافسة، 
وســنحاول اســتخالص العبر. لم أقرر بعد فيما يتعلق مبستقبلي، ولم نفكر بعد 

في أمور محددة».
وعن توديع البطولة من دون أي نقطة، قال «كان هدفنا التنافس ولم نحدد هدفا 
لبلوغ ثمن النهائي أو ربع النهائي مثال. لعبنا مباراتني جيدتني ضد السنغال وهولندا».

من جهة آخرى، قال املدير الفني ملنتخب هولندا لويس ڤان غال، إن املرحة التالية 
هــي األهم في البطولة وميكن أن نبدأ بشــعور إيجابــي، مضيفا «نحن متصدرون، 

وعلى األرجح سنلعب مع الوصيف الذي قد يكون أميركا أو إيران».
وعــن املنتخــب الذي يفضله في ثمن النهائي، قال «لم أشــاهدهم بعد بصراحة. 
شاهدت تقارير بسيطة وإعادات. لم أشاهد إيران نهائيا، لذا ال ميكنني إعطاء رأيي 

حيال ذلك».
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أميركا تكسب «املعركة».. وتلحق بالكبارأميركا تكسب «املعركة».. وتلحق بالكبار

صيد الكاميرا

متابعة: هادي العنزي 

تغلب منتخب الواليات املتحــدة األميركية على نظيره 
منتخب إيران ١-٠ في املواجهة احلاسمة التي جمعت الفريقني 
مساء أمس على ستاد «الثمامة» ضمن اجلولة الثالثة واألخيرة 
للمجموعــة الثانية، ليتأهل املنتخــب األميركي إلى دور الـ 
١٦ فــي كأس العالــم املقامــة حاليا في قطــر، والتي تختتم 
منافساتها ١٨ ديسمبر املقبل، بعدما رفع رصيده إلى ٥ نقاط 
باملركــز الثاني، فيما حل املنتخب اإليرانــي باملركز الثالث 
برصيد ٣ نقاط، ويلتقي املنتخب األميركي نظيره الهولندي 
الذي حصد املركز األول عن املجموعة األولى في الدور ثمن 

النهائي ٣ ديسمبر املقبل.
تخلــى الفريقان عن احلذر املبالغ فيــه، فجاءت البداية 
نشــطة وواعدة باألهداف، وشــهدت الدقائق العشر األولى 
افضلية لفريق «بالد العم ســام»، وكاد أن يفتتح التسجيل 

مهاجمه كريســتيان بوليســيتش، لكن احلــارس اإليراني 
علي رضا بيرانفاند كان في املكان املناسب (١١)، واستمرت 
احملــاوالت األميركية، وجاءت الثانية عبــر عرضية رائعة 
من الظهير األمين النشــط ســيرجينو دست لكن احلارس 
أبعدها بصعوبة (١٧)، وثالثة برأســية من املهاجم تيموتي 
وياه وجدت بيرانفاند حاضرا (٢٨)، تبعها بتســديدة قوية 
مــن داخل منطقة اجلزاء لم تعرف الطريق إلى مرمى إيران 
(٣٣)، فيما جاءت أولــى محاوالت الفريق اإليراني خجولة 
في الدقيقة الـ ٢٠ ولم تشكل خطرا على مرمى احلارس مات 
تيرنــر، وقد بــدا ظاهرا اعتماد املــدرب البرتغالي كارلوس 
كيــروش على الدفــاع من منتصف امللعب، مفســحا املجال 
لالعبي الفريق األميركي لالستحواذ والسيطرة على وسط 

امللعب لالعبي زميله األميركي غريغ بيرهالتر.
لم يصمد رباعي خط الظهر اإليراني النطالقات العب ميالن 
اإليطالي واملنتخب األميركي سيرجينو دست (٢٢ عاما)، ومن 

عرضية متقنة برأسه لم يتأخر مهاجم تشلسي اإلجنليزي 
كريستيان بوليسيتش من إيداعها الشباك اإليرانية (٣٨)، 
مؤكدا تفوق فريقه لعبا ونتيجة، وسعى بعدها اإليرانيون 
لتعديل النتيجة قبل انتهاء النصف األول من املواجهة، لكن 
جاءت احملاوالت متأخرة كثيرا، وغادر مدافعه ميالد محمدي 
لإلصابــة ودخل بدال منه علي كرميي، وانطلق وياه بهجمة 
مرتدة سريعة مسجال الهدف الثاني ملنتخب بالده (٤٥+٦)، 
لكن سرعان ما ألغاه احلكم بداعي التسلل، لينتهي الشوط 

األول ١-٠ ملصلحة الفريق األميركي.
بادر الفريــق األميركي بتهديد مرمى خصمه في بداية 
الشوط الثاني، حيث سدد املهاجم جوشوا سارجنت بني دي 
احلارس علي رضا بيرانفاند (٤٨)، وحترر الفريق اإليراني 
قليال من تراجعــه املبالغ فيه، لكن مهدي طارمي وزميله 
البديل سامان قدوس وقعا في «فخ التسلل» املتقدم الذي 
نصبه رباعي خط الظهر األميركي غير مرة، وجاءت أفضل 

فرصهم في الدقيقة ٦٥ عندما تهيأت عرضية أمام قدوس 
لكنه سدد بغرابة بعيدا عن شباك احلارس مات تيرنر.

وبني دفــاع محكم وهجوم يعتمد اللعب على األطراف 
واالختــراق من العمق، واصل الفريق األميركي أفضليته، 
وجــاءت فرصة مضاعفة النتيجة عندما احتســب احلكم 
اإلسباني انطونيو ميغيل ماثيو ركلة حرة من على حدود 
منطقة اجلزاء بسبب ملس متعمد باليد للكرة من قبل علي 
جولزاده، لكن يونس موسى لم يحسن تسديدها لتذهب 

بعيدا عن املرمى اإليراني (٦٨).
وألقى املنتخب اإليراني بكل ثقله في الدقائق األخيرة 
مــن عمر املبــاراة، لكنــه قوبل بصالبة دفاعيــة مزدوجة 
منعته من االقتراب من املرمى األميركي، لتتالشى خطورة 
هجماته، لتكســب أميركا «املعركة الكروية»، وتتقدم إلى 
الدور الثاني، فيمــا غادر الفريق اإليراني من الدور األول 

بانتصار وهزميتني.
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صيد الكاميرا

جدارة.. إجنليزيةجدارة.. إجنليزية
متابعة: ناصر العنزي

أكدت اجنلترا جدارتها بصدارة املجموعة 
الثانية بعد تغلبها املريح على ويلز بثالثية 
نظيفة لترفع رصيدها الى ٧ نقاط، لتضرب 
موعدا مع السنغال ثاني املجموعة األولى 

في الدور ثمن النهائي األحد املقبل.
وشهد الشوط االول في الربع األول منه 
حتفظــا من الفريقني خشــية دخول هدف 
مفاجئ يربك حسابات املدربني ساوثغيت 
وروبــرت بيج، وفرط االجنليز في فرصة 
ذهبية مبكرة للتقدم بالنتيجة بعدما وضع 
هارين كني زميله راشفورد في انفراد تام، 
لكن احلارس وارد أنقذ املوقف بجســارة 

وصد الكرة بقدمه (٩).
وبعــد مضي نصف ســاعة مالت الكفة 

للفريق اإلجنليزي ونظموا هجمات سريعة 
بفضل حيوية العبيه رايس وهندرســون 
وبيلنغهام وفيل فودن، واقتحم فودن دفاع 
اخلصــم وصوب كرة قوية مرت من فوق 

القائم (٣٣).
ورغــم ســيطرة االجنليــز إال أنهم لم 
يحسنوا إنهاء الهجمة بشكل صحيح، ويؤخذ 
عليهم التسرع في التمرير والتسديد، كما 
أن تكتل دفاع اخلصم صعب من مهمتهم، 
وقبل نهاية الشوط األول سدد هاري كني 

كرة زاحفة مرت بجانب القائم (٤٥).
أما منتخب ويلز فلعب مدافعا عن مرماه 
طوال الشوط معتمدا على الكرات املرتدة 
ملهاجميــه غاريث بيل ومــور لكن لم تكن 
تكتمل هجماته بسبب قلة اإلمداد من اخللف، 
ولم يهدد العبوه مرمى االجنليزي بيكفورد 

إال بتسديدات ضعيفة.
وختــم االجنليز على صحة فوزهم في 
املباراة مبكرا بالشــوط الثاني وســجلوا 
هدفني متتاليني عن طريق راشــفورد من 
كرة ثابتة خدع بها احلارس وأسكن الكرة 
في نفس الزاوية التي يحرسها (٥٠)، وفيل 
فودين الذي أحسن التعامل مع كرة هاري 
كني العرضية وهفوة الدفاع وأودعها املرمى 

بسهولة (٥١).
ثم أجرى مدرب اجنلترا ثالثة تغييرات 
بعد الهدفني لتعزيز خطوطه سهلت مهمة 
اإلجنليــز بعد ذلك في الوصول الى مرمى 
خصمهم، وبالفعل متكن املتألق راشفورد 
من اضافة الهدف الثالث مبجهود شخصي 
بعدما ســدد كرة قوية مرت من بني قدمي 

املدافع واحلارس (٨٦).
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«األخضر» يريد العبور من محطة املكسيك

«التانغو» وپولندا.. «االستمرار مطلب»
يلتقي منتخــب األرجنتني مع نظيره 
الپولندي، اليوم، على ملعب (٩٧٤)، في 
اجلولة الثالثة (األخيرة) باملجموعة الثالثة 
من مرحلة املجموعــات للمونديال، التي 
تشهد لقاء آخر يجرى في نفس التوقيت 

بني منتخبي السعودية واملكسيك.
ويخــوض الســاحر األرجنتينــي 
ليونيــل ميســي حتديــا جديــدا في 
مشــواره مــع منتخــب بــالده في 
املونديال املقام حاليا في قطر، أمال 
فــي مواصلة حملــة الفريق نحو 
اســتعادة اللقب الغائب منذ ٣٦

عاما.
وسيتعني على ميسي مالقاة 
أحد جنوم كرة القدم العامليني 
حاليا، وهو الهداف الپولندي 

الدولي روبرت ليڤاندوفسكي، في مواجهة 
من العيار الثقيل بينهما.

ويتصدر منتخب پولندا جدول ترتيب 
املجموعة برصيد ٤ نقــاط، بفارق نقطة 
أمــام أقرب مالحقيــه منتخب األرجنتني، 
الذي يتفوق بفارق األهداف على املنتخب 
السعودي، صاحب املركز الثالث، املتساوي 
معــه في رصيد ٣ نقــاط، في حني يتذيل 
منتخب املكســيك الترتيب برصيد نقطة 

واحدة.
ويطمح منتخب األرجنتني إلى حصد 
النقــاط الثالث، مــن أجل انتــزاع إحدى 
تذكرتي الترشح عن تلك املجموعة لدور 
الـ ١٦ في البطولة، التي تّوج بها عامي ١٩٧٨

و١٩٨٦، دون النظــر لنتيجة اللقاء اآلخر 
بني الســعودية واملكسيك، حيث سيرفع 

رصيده حينها إلى ٦ نقاط.
وينطبق األمر ذاته على منتخب پولندا، 
الذي يشارك للمرة التاسعة بكأس العالم، 
ففي حال فوزه على األرجنتني سيحافظ 
علــى صدارتــه جلدول الترتيــب في ظل 
ارتفاع رصيده إلى ٧ نقاط، ومن ثم يتأهل 
لدور الـ ١٦ في املونديال للمرة اخلامســة 
في تاريخه واألولى منذ نســخة املسابقة 

عام ١٩٨٦ باملكسيك.
وفــي حال انتهــاء املبــاراة بالتعادل، 
سيضمن املنتخب الپولندي، تأهله أيضا 
للدور املقبل رسميا، حيث سيرتفع رصيده 
حينهــا إلــى ٥ نقاط، في حني ســيصبح 
في جعبة األرجنتينيني ٤ نقاط، ليصبح 
مســتقبلهم في الصعود مرهونا بنتيجة 

اللقاء اآلخر بني السعودية واملكسيك.

يتطلع منتخب السعودية ملواصلة مسيرته 
فــي كأس العالم والتأهل لــألدوار اإلقصائية 
عندما يواجه املكســيك اليــوم ضمن اجلولة 
الثالثة األخيرة من منافسات املجموعة الثالثة 

على ملعب (لوسيل).
ويتصدر منتخب پولندا ترتيب املجموعة 
برصيد ٤ نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب مالحقيه 
منتخب األرجنتني، الذي يتفوق بفارق األهداف 
على منتخب السعودية، صاحب املركز الثالث، 
املتساوي معه في رصيد ٣ نقاط، بينما يتذيل 

منتخب املكسيك الترتيب بنقطة واحدة.
وميتلك «األخضر»، الذي يشارك في املونديال 
للمرة السادســة فــي تاريخــه والثانية على 
التوالــي، مصيره في يده قبل خوض اجلولة 
األخيــرة، حيــث يكفيه الفوز على املكســيك، 
للصعود رسميا للدور املقبل وتكرار إجنازه الذي 
حققه في نسخة املسابقة عام ١٩٩٤ بالواليات 
املتحــدة األميركية، دون انتظار نتيجة اللقاء 
اآلخــر بني األرجنتني وپولندا، حيث ســيرفع 

رصيــده إلى ٦ نقاط، في تلــك احلالة. أما في 
حال تعــادل منتخب الســعودية، الذي أحرز 
هدفني وسكنت شــباكه ٣ أهداف في مشواره 
باملجموعة حتى اآلن، سوف يرفع رصيده إلى 
٤ نقاط، ولكن تأهله سيكون مرهونا بنتيجة 

مباراة األرجنتني وپولندا.
أما اخلســارة، فسوف تعني وداع املنتخب 
السعودي للمونديال رسميا، دون النظر لنتيجة 
املباراة األخرى حيث ســيظل رصيده متوقفا 

حينها عند ٣ نقاط.
من جانبه، ال بديل أمام منتخب املكسيك، الذي 
لم يسجل أي هدف واستقبل هدفني، سوى حصد 
النقاط الـ ٣، لإلبقاء على آماله في اجتياز دور 
املجموعات للمرة العاشرة في تاريخه، وانتظار 

ما ستسفر عنه مواجهة األرجنتني وپولندا.
وجاءت بداية املنتخب السعودي على أفضل 
وجه في املجموعة، عقب فوزه التاريخي ٢-١

على منتخب األرجنتني، لكن صادفه سوء حظ 
بالغ في اللقاء اآلخر أمام منتخب پولندا، الذي 

خسره ٠-٢، ليتأجل حسم التأهل للدور املقبل 
إلى اجلولة األخيرة. أما منتخب املكسيك، الذي 
يسجل ظهوره الـ ١٧ في كأس العالم، فلم يقدم 
األداء املنتظر منه خالل البطولة، حيث تعادل 
بــدون أهداف مع منتخب پولنــدا في اجلولة 
االفتتاحيــة، بل إنه كاد أن يخســر اللقاء لوال 
إهــدار روبرت ليڤاندوفســكي، جنم املنتخب 

الپولندي، ركلة جزاء في الشوط الثاني.
وواصــل املنتخب املكســيكي، الذي يقوده 

املدرب األرجنتينــي خيراردو 
مارتينو، أداءه املهتز في اجلولة 
الثانية، التي شهدت خسارته 
٠-٢ أمام منتخب األرجنتني.
ويأمل منتخب املكســيك 
فــي مواصلــة تفوقــه على 
نظيره السعودي في لقاءاتهما 
املباشرة، بعد فوزه في جميع 

اللقاءات الرســمية الثالثة 
التي جرت بينهما من قبل.

مارتينو: مواجهة صعبة.. و«األخضر» يضم عناصر جيدة
قــال مــدرب املنتخب املكســيكي، 
األرجنتيني جيراردو مارتينو، إن مباراة 
منتخبه أمام نظيره السعودي اليوم ستكون 
صعبة وقوية ألنها حاسمة، حيث يحتاج 
املنتخب املكسيكي للفوز فيها بأكبر عدد 

من األهداف للتأهل إلى الدور الثاني.
وأضاف في املؤمتر الصحافي اخلاص 
باملباراة الذي عقد أمس «سيكون هناك 

عدد كبير من املشــجعني من السعودية 
في املباراة التــي يتوقع أن تكون قوية 
جدا وحاسمة للمنتخبني لتحديد املتأهل 
منهما ونريد أن نخرج من املباراة مرفوعي 
الرأس بتحقيق الفــوز وبأهداف كثيرة 
النظر عن نتيجة املباراة األخرى  بغض 

في املجموعة بني پولندا واألرجنتني».
وأكــد أن املنتخــب 

املكسيكي جاهز خلوض اللقاء، وليست 
هناك مبررات لعدم تسجيلنا في املباراتني 
السابقتني ونحتاج لتحليل األسباب، فقط 
نحتاج غدا لتسجيل األهداف وسنلعب 

الغد بتشكيلة تتميز باجلانب  مباراة 
الهجومي حتى نحقق الفوز، الفتا الى 
أن املنتخب السعودي يضم عناصر 

جيدة.

أكــد املدير الفني 
ملنتخب األرجنتــــني 
ليونيل سكالــــوني 
استعداد فريقـــــــه 
ملواجهة پولندا احلاسمة مساء 
اليوم. وقال: پولندا لديها العبو كرة قدم جيدون 
للغاية، وعلينا اتخاذ االحتياطات. وأضاف: نعلم أن 
كل مباراة مهمة سواء كان ذلك يزيد الضغط علينا 
أم ال، ورغم ذلك ندرك أن الفوز هو شيء أساسي. 
بعد الفوز على املكسيك، أتينا بروح معنوية عالية 

والفريق أكثر هدوءا اآلن. وأضاف مدرب التانغو 
كنا نعرف مســبقا أن املباراة األخيرة ســتكون 
مصيرية وحاسمة للتأهل. وأي مباراة نلعبها هي 
أهم مباراة في مسيرتنا، وما حدث في املاضي يبقى 

في املاضي، نحن نفكر في املستقبل.
وقال سكالوني: يجب أن نتأهل قبل أن نفكر 
باملنتخب الذي ســنواجهه في ثمن النهائي، وال 
يهمنا إن كان اخلصم فرنسا أو أي منتخب آخر.

بدوره، اعتبر مدرب منتخب پولندا تشيسالف 
ميخنييفيتش أن اسلوب النجم األرجنتيني ليونيل 

ميسي يشبه الى حد بعيد ما كان يقوم به البطل 
االيطالي الشهير البرتو تومبا متزلج سباقات التعرج، 
مشيرا الى انه يتعني على فريقه محاصرة ميسي 
ملنعه من القيام مبراوغاته. والعب واحد ال ميكنه 
إيقاف ميســي، يجب أن نــوكل املهمة ألكثر من 
العب، مشيرا الى انه «حتى ذلك قد ال يكون كافيا».

وأضاف «العالم كله يفكر منذ سنوات في كيفية 
إيقاف ليونيل ميســي وقد سجل العشرات من 
األهداف وصنع التمريرات احلاســمة، ال أعتقد 
أننا سنجد أبدا اإلجابة النهائية عن هذا السؤال».

سكالوني: مباراة مصيرية.. ومدرب پولندا: ال ميكن إيقاف ميسي
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«نسور قرطاج» في املهمة املستحـــيلة أمام «الديوك»

الدمنارك وأستراليا.. «الفوز وال شيء سواه»

وتأمل تونس في تفادي ســيناريو 
عدم الفوز بأي مباراة في نهائيات كأس 
العالم للمرة الرابعة في ٦ مشــاركات 
بعــد أعــوام ١٩٩٨ و٢٠٠٢ و٢٠٠٦، في 
حني يتضمن سجلها الفوز في مباراتني 
أمام املكسيك ٣-١ عام ١٩٧٨ في أول فوز 
ملنتخب عربي وإفريقيا، وبنما ٢-١ في 

روسيا ٢٠١٨.
وتقــف تونــس عنــد عتبــة اجناز 
تاريخــي أمام منتخــب «الديوك» على 
ستاد املدينة التعليمية في الدوحة بعد 
التعادل الســلبي الثمني أمام الدمنارك 
واخلسارة أمام أستراليا ٠-١، في مباراة 
وصفها مهاجم «نسور قرطاج» وهبي 
اخلزري املولود في جزيرة كورســيكا 
وخــاض معظم مســيرته فــي املالعب 

الفرنسية بـ«احللم».
وأمــام معادلة الفوز، تبدو حظوظ 
اخلزري كبيرة للمشاركة أساسيا من 

يجد املنتخب التونسي نفسه أمام 
الفرصــة األخيرة للتأهل إلى دور ثمن 
النهائــي عندمــا يواجه اليــوم نظيره 
الفرنســي بطل العالم والضامن تأهله 
ضمــن اجلولــة الثالثــة األخيــرة من 

منافسات املجموعة الرابعة.
وتتصدر فرنسا املجموعة بالعالمة 
الكاملة مــن فوزين (٦ نقــاط)، تليها 
أستراليا مع ثالث نقاط، فالدمنارك في 
املركز الثالث بنقطة يتيمة متساوية مع 
تونس. ستكون تونس بحاجة للفوز 
على بطلة ١٩٩٨ و٢٠١٨ تزامنا مع عدم 
فوز أستراليا، وأن يصب فارق األهداف 

في مصلحتها.
ويدرك املنتخب التونسي، املشارك 
للمرة السادســة، صعوبة مهمته أمام 
منافس لم يفز عليه في أربع مواجهات 
سابقة (هزميتان وتعادالن)، ويواجهه 
للمرة األولى منذ مايو ٢٠١٠ (تعادال ١-١).

تخوض الدمنــارك قمــة نارية أمام 
أســتراليا اليوم ضمــن اجلولة الثالثة 
األخيرة من منافسات املجموعة الرابعة. 
الفرنسي ترتيب  ويتصدر املنتخب 
املجموعة برصيد ٦ نقاط وضمن تأهله 
الى دور الـ ١٦ بشكل رسمي، فيما يحتل 
املنتخب االسترالي املركز الثاني برصيد 
٣ نقاط ويكفيه التعادل اليوم بشــرط 
عدم فوز تونس (صاحبة املركز الرابع 
واالخير برصيد نقطة واحدة) على فرنسا 
اليوم بنتيجة كبيــرة، ويأتي املنتخب 
الدمناركــي باملركــز الثالث برصيد 

نقطة واحدة ايضا. 
وعلى ملعب اجلنوب في 
الوكرة، ستحدد املواجهة 
بني الدمنارك واستراليا 

هوية املتأهل إلى ثمن النهائي بانتظار 
نتيجة مباراة فرنسا وتونس.

وحتتاج الدمنارك الى النقاط الثالث 
في مســعاها للتأهل، ولكنها على غرار 
تونس لم تهز شــباك منافسيها سوى 
مرة واحدة بفضل أندرياس كريستنسن 
في اخلســارة أمام فرنسا ١-٢، في حني 
لــم يقنــع مهاجم كوبنهاغــن أندرياس 
كورنيليوس حيث من املرجح أن يدفع 
املدرب كاسبر هيوملاند (٥٠ عاما) بالثنائي 
مارتني برايثوايت وكاسبر دولبرغ في 

املقدمة.
من ناحيته، لن يغامر غراهام أرنولد 
مدرب «ســوكروز» في تبديل تشكيلة 
فــازت على تونس ١-٠ بفضل رأســية 
العب االتفاق السعودي السابق ميتشل 

ديوك، مجددا ثقته باحلارس ماثيو ريان 
واملدافع هاري سوتار والعب الوسط آرون 
موي. ومتلك أستراليا قدرها بيدها في 
مباراتهــا األخيرة في قطر بعدما قدمت 
لهــا فرنســا خدمة جليلــة بالفوز على 

الدمنارك.
وتأمــل أســتراليا في بلــوغ األدوار 
اإلقصائية في كأس العالم للمرة الثانية 
في ست مشاركات، بعد مونديال ٢٠٠٦.

ويلتقي املنتخبان للمرة الثانية في 
نهائيات كأس العالم بعد التعادل ١-١ في 
دور املجموعات ايضا في روسيا ٢٠١٨. 
ومتيل األرقام لصالح الدمنارك أمام 
«ســوكروز» حيث فــازت مرتني مقابل 
تعادل وهزمية في املواجهات األربع في 

مختلف املسابقات.

أجل منح املزيد من النجاعة 
خلط هجوم لم يهز شباك 

منافسيه في مباراتني.
من ناحيتهــا، تخوض 

فرنســا املبــاراة مــن دون 
ضغوطات بعدما فازت على أستراليا 

٤-١ وأتبعته بثان على الدمنارك ٢-١، 
لتتربع على الصدارة بالعالمة الكاملة 

(٦) على أمل تعزيزها بفوز ثالث.
وحققت فرنسا فوزها السادس تواليا 
في نهائيات كأس العالم متساوية مع 
إسبانيا واجنازها في مونديال جنوب 

إفريقيا ٢٠١٠.
ومن املتوقع أن مينح ديدييه ديشان 
مــدرب «الديوك» فرصــة لعدة وجوه 
جديدة لم تشارك في املباراتني االوليني، 
مــا يعني اراحة املدافــع رافايل فاران، 
العائد من اصابــة، واملهاجم املخضرم 

أولفييه جيرو. 

ديشان: بنزمية ال يشغل بالي.. ومبابي ليس مغرورًا

أرنولد: أثبتنا جودتنا.. وهلمند: معتادون على املباريات الكبيرة

القادري: سنخوض املعركة بشرف
نفى املدير الفني ملنتخب فرنســا، ديدييه ديشان، ما يشاع حول غرور جنم فريقه 
كيليان مبابي، كما نفى أن يكون لهداف باريس سان جرمان أي تأثير على اختيار قائمة 
الالعبني املشــاركني في املواجهة أمام تونس اليوم. وقال ديشان: «لياقة مبابي البدنية 
جيدة، لذلك لسنا في حاجة للتعامل مع هذا األمر، ويتردد أن علينا التحكم في غروره، 
ما الذي تعرفونه عن ذلك؟ أنا أعرف لكنك ال تعرف، كيليان ليس لديه الكثير من الغرور، 
هذا ليس صحيحا». الى ذلك رأى ديشــان ان مكان تواجد كرمي بنزمية الذي يغيب عن 
املونديال بداعي اإلصابة «ال يشــغل باله» كثيرا بعد بث شــريط ڤيديو يظهر وصول 

بنزمية الى جزيرة ريونيون لقضاء إجازة.

أكد غراهام أرنولــد املدير الفني ملنتخب 
اســتراليا، أن اجلميع انتقد قارة آسيا ولكن 
أثبتنا جودتنا وســنلعب من أجل الفوز على 

الدمنارك.
 وقال غراهام أرنولد في املؤمتر الصحافي 
ملباراة الدمنارك: «اجلميع انتقد قارة آســيا 
وقال انهم ليســوا باملستوى الكافي ملجاراة 
بقية القارات واملنتخبات، انظروا للمنتخبني 
الســعودي والياباني لقد تغلبــا على أملانيا 
واألرجنتني، لقد أنفقــوا الكثير من األموال 

للتحسن، لذلك علينا التطور مع منتخبات آسيا».
وعن مواجهة الدمنارك، قال غراهام أرنولد: 
«سنلعب للفوز ألن طموحنا أن نحقق الفوز 

الثاني، لم أدرب أستراليا لنفكر بالتعادل».
من جهته، ذكر مدرب الدمنارك كاســبر 
هلمند، أنه يتطلع ملواجهة أســتراليا، وقال: 
«لعبنا مع أســتراليا قبل ٤ ســنوات وكانت 
مباراة متقاربة، وأتوقع مباراة صعبة ومستوى 
مغلقاً، العبونــا معتادون على لعب مباريات 

كبيرة ومهمة.

حتدث املدير الفني ملنتخب تونس جالل القادري، عن صعوبة 
مواجهة فرنســا اليوم، وقال خالل املؤمتــر الصحافي: «تنتظرنا 
مباراة صعبة، منــذ معرفة نتائج القرعة كنا نتمنى أن نصل لهذه 
املباراة في ظروف أفضل.. ســنواجه فريقا كبيرا، هو بطل العالم، 
نعرف صعوبة املهمة ونعرف اإلمكانيات الفنية والبشــرية، لكن 
هذا ال ينقص من قيمة املنتخب التونســي». وال يوجد مستحيل 
في كرة القدم، عندنا كل الثقة لتحقيق نتيجة إيجابية، ســنخوض 
املعركة األخيرة بشرف وبكل روح، ومهما كانت النتيجة سنتقبلها.
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مولر: علينا التواضع 
أمام كوستاريكا

شدد جنم املنتخب األملاني، توماس مولر على، أنه يتحتم 
على فريقه أن يتحلى بالتواضع خالل املواجهة احلاســمة 
أمام كوستاريكا غدا اخلميس في املجموعة اخلامسة من 

مونديال قطر ٢٠٢٢.
ويلتقي املنتخبان على ستاد اخلور، حيث ال بديل أمام 
املاكينات األملانية ســوى الفوز لتجنب اخلروج من دور 
املجموعات خالل النســخة الثانية على التوالي من بطولة 

كأس العالم.
وبدأ املنتخب األملاني، حتت قيادة مدربه هانسي فليك، 
مشواره في قطر بخسارة مفاجئة أمام اليابان بهدفني لهدف 
ثم تعادل بصعوبة أمام إســبانيا بهــدف ملثله في املباراة 

الثانية، ليتذيل ترتيب املجموعة اخلامسة بنقطة واحدة.
وقال مولر (٣٣ عاما) في مؤمتر صحافي أمس: «عندما 
تنظر الكرة العاملية إلى مباراة أملانيا أمام كوستاريكا أعتقد 
أن األفضل من اخلارج، أعتقــد أنه من الواضح متاما أن 

علينا الفوز، لكننا بالطبع نحترمهم».
وأضاف: «نتحلى بالكثير من التواضع، إذا نظرت لترتيب 
املجموعة فلدينا نقطة واحدة، وبسجل تهديفي يبلغ سالب 

هدف واحد، لذا ال يوجد ما يجعلنا نشعر بالبهجة».
وأشار مولر الذي يشارك في كأس العالم للمرة الرابعة: 
«نعم بالطبع مررنا مبوقف مماثل حينما كان ال بديل أمامنا 
سوى الفوز على كوريا اجلنوبية (في مونديال روسيا ٢٠١٨) 

اآلن علينا أن نلعب بشكل مختلف».
وأكد: «إن ما رسم االبتسامة على وجوهنا منذ التعادل 
مع إسبانيا هو أننا أصبح لدينا فرصة في بلوغ دور الـ١٦

ثم أظهرنا للعالم الكروي معدننا احلقيقي».

غرامة مالية ألملانيا
أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تغرمي املنتخب 
األملاني عشرة آالف فرنك سويسري (عشرة آالف و٥٠٠
دوالر أميركي) لعدم حضور أي العب املؤمتر الصحافي 
الذي سبق املباراة أمام إسبانيا في مونديال قطر ٢٠٢٢.
وجاء قرار «فيفا» أمس مصحوبا بتحذير للمنتخب 

األملاني لعدم تكرار مثل هذا املوقف.
وحضر فقط املدرب هانسي فليك املؤمتر الصحافي 
اإللزامي عشية التعادل مع إسبانيا ١-١، علما بأن اللوائح 
تنص على ضرورة حضور العب واحد، على األقل، رفقة 
املدرب، الــذي قرر توفير الوقت على الالعبني، من أجل 

جتهيزهم بشكل أفضل للمباراة.

برونو فرنانديز: كنت أمرر 
الكرة لرونالدو

قلل برونو فرنانديز من أهمية تسجيله هدفي الفوز 
للمنتخب البرتغالي أمام نظيره منتخب أوروغواي ٢-٠ في 
اجلولة الثانية من مباريات املجموعة الثامنة ملونديال قطر 
٢٠٢٢ ليصعد ببالده إلى دور الستة عشر لكأس العالم.

وفي البداية، مت احتساب الهدف األول للبرتغال لصالح 
كريستيانو رونالدو، حيث بدا وأنه ارتقى برأسه لعرضية 
فرنانديز وأســكن الكرة الشــباك، لكن االحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) احتســب الهدف لصالح فرنانديز في 

نهاية املطاف.
وقال فرنانديز: «ال أعتقد أن األمر مهم حقا من يسجل 
في هذه اللحظة، شعرت حينها بأن كريستيانو ملس الكرة، 

كنت أمرر الكرة له».
وأضاف: «ولكن ما يهم حقا هو أننا متكنا من العبور 

للدور التالي بعد فوز مهم للغاية أمام منافس قوي».
وأشار: «من املهم أن نتصدر املجموعة الثامنة بالفوز في 
املباراة التالية، ما سيمكنا من اخلروج من دور املجموعات 

بثالثة انتصارات، وهو ما نريده».
وقال: «ســنواجه فريقا في قمة التنظيم، يتمثل في 
منتخب كوريا اجلنوبيــة، هدفنا هو التفكير في مباراة 
تلو األخرى، والفوز بكل مبارياتنا في دور املجموعات، 

ال يزال أمامنا مباراة».
وأكد: «علينا أن نبذل قصارى جهدنا ألننا نريد الفوز 

في جميع املباريات».

اإلفراج عن مقتحم ملعب 
مباراة البرتغال وأوروغواي

أكد الناشــط الذي اقتحم أرض امللعب خالل مباراة 
أوروغواي مع البرتغال أول من امس، أنه لم يعد محتجزا. 
وكتب اإليطالي ماريو فيري عبر تطبيق «إنستغرام» ال 
توجد عواقب قانونية، أنا حر، وشكر اجلميع على دعمه.

واقتحم فيري أرض امللعب خالل املباراة بني البرتغال 
وأوروغواي وهو يرتدي أيضا قميصا كتب عليه «احلرية 
ألوكرانيا» و«احترام املرأة اإليرانية»، قبل إخراجه بواسطة 

رجال األمن.

الدوحة ـ عبدالعزيز جاسم ـ فريد عبدالباقي

أشــاد وزير الرياضة السعودي األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بشغف الشباب 
السعودي واملهارات واملعرفة التي اكتسبوها 
خالل مونديال قطر ٢٠٢٢، مثمنا جهودهم في 
متثيل السعودية وكفاءتهم أمام املشجعني 

من شتى أنحاء العالم.
جــاء ذلك خالل لقائه في منطقة البيت 
السعودي التفاعلية بكورنيش الدوحة بعدد 
من املتطوعني واملتطوعات من السعودية، 
املختارين من االحتــاد الدولي لكرة القدم 
«فيفا» لتنظيم فعاليات ومباريات مونديال 
قطــر، بالتعاون مع برنامج تبادل املعرفة 
والتطوع التابع لالحتاد الســعودي لكرة 

القدم.
وقامــت «األنباء» بجولــة داخل البيت 
السعودي الذي يحتوي على متحف «الصقور 
اخلضر» لتوثيق أهداف الالعبني السعوديني 
التاريخية، عبر لقطات ڤيديو تعرض أمام 
مشــجعي بطولة كأس العالم، وتأتي هذه 
الفعالية الستحضار أحداث رياضية مؤثرة 
وعالقة في ذاكرة السعوديني، منها لقطات 
ڤيديو ألهداف األخضر السعودي في كأس 

العالم ونهائيات كأس آسيا.
ويعرف املتحف بأسماء أساطير الكرة 
السعودية، والالعبني الذين تركوا بصمة 
في سجل الذهب، سواء حققوا كأس آسيا 
أو قادوا املنتخب السعودي خالل مشاركاته 

القدم، والتي متكن فيها املنتخب السعودي 
من الفوز بكأس آسيا لألعوام ١٩٨٤ و١٩٨٨

و١٩٩٦.
ويستقبل املتحف في البيت السعودي 
زواره يوميا من الساعة ١٢ ظهرا حتى الساعة 
١٢ مــن منتصف الليل، مقدما لهم أكثر من 

الست في بطوالت كأس العالم.
وميكــن املتحف املشــجعني من التقاط 
صورة افتراضية مع املنتخب الســعودي 
املشارك في مونديال قطر، ويعرض أزياء 
«الصقــور اخلضــر» في مشــاركاتهم في 
املونديــال ونهائيات كأس آســيا، وكرات 

٢١ فعالية في ١٠ أجنحة، تستعرض الثقافة 
والفنون الســعودية، وتعــرف بالفلكلور 
والتراث، باإلضافة إلى إبراز تفوق القطاع 
الرياضي السعودي وقدرة اململكة ببنيتها 
التحتية املتقدمة على استضافة الفعاليات 

اإلقليمية والعاملية.

«األنباء» في جولة بـ «البيت السعودي»

شــن مدرب حراس مرمى منتخب 
مصــر األوملبي لكــرة القــدم عصام 
احلضري، هجوما حــادا على مدرب 
الكاميــرون ريغوبرت ســونغ، عقب 
قراره اســتبعاد احلارس األساســي 
أندريه أونانا من التشكيلة األساسية 
في لقاء صربيا التي انتهت بالتعادل 
اإليجابــي ٣-٣ فــي اجلولــة الثانية 
للمجموعة السابعة. وقال احلضري 
إن املــدرب يــرى أن حارســه أونانا 
يعّرض مرمى املنتخب للخطر جراء 
خروجه املتكرر، حيث انه يجازف من 
خالل التقدم بالكرة كأنه مدافع وليس 
حارسا، األمر الذي يرفضه سونغ، وفي 
ضوء ذلك اتخذ أونانا حارس مرمى 
االنتر قرارا بالعودة إلى بالده، بعد ان 
قرر سونغ إبقاءه على مقاعد البدالء 
حتى انتهاء البطولة، وذلك بعد نقاش 
دار بينهما أفضى إلى تهيئة احلارس 
الثاني ديفيز إيباسي ليكون أساسيا 

أمام صربيا.
وأكد احلضــري أن طريقة اللعب 
احلديثة جتبر احلارس على أن يلعب 
بقدميــه وهــو مــا ينفذه مــع فريقه 
اإليطالي. هذا، وقرر االحتاد الكاميروني 
فــي بيان لــه إيقاف أونانا ألســباب 
تأديبية بناء على قرار سونغ، وقال: 
«نؤكد دعمنا للمدير الفني للمنتخب 
وسياستنا هدفها احملافظة على االلتزام 

مع إنتر في صفقة انتقال مجانية هذا 
الصيف بعــد الفترة التي قضاها في 
أياكس الهولندي، وشارك في آخر ٧
مباريات بـ«الكالتشــيو» من أصل ١٣

مبــاراة، وحافظ على نظافة شــباكه 
في ٥ مباريات.

واالنضباط داخــل املنتخب. االحتاد 
يلتزم بصناعة أجواء جيدة وتوفير 
كل الســبل من أجل تقــدمي املنتخب 

أداء مميزا».
ووقــع أونانــا، الــذي خــاض ٣٥

مباراة دولية مع منتخب الكاميرون، 

احلضري يهاجم سونغ بسبب أونانا!

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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د املشجعني العرب املونديال وحَّ
ألهمت االنتصــارات التي حققتها املنتخبات العربية في كأس العالم 
مشجعيها، مما جلب إحساسا نادرا بالتفاؤل والوحدة بني اجلماهير من 

اخلليج إلى احمليط األطلسي.
وحققت السعودية أول مفاجأة في البطولة بفوزها ٢-١ على األرجنتني 
الفائزة بكأس العالم مرتني، ثم تغلب املغرب على بلجيكا صاحبة املركز 
الثانــي في التصنيف العاملي، وحظــي الفريقان بدعم غالبية اجلماهير 

في املباراتني في قطر.
ومــع تبقي مبــاراة واحدة لكل منهمــا، ينافس الفريقــان بقوة على 
التأهــل إلى الدور الثانــي، وهي املرة األولى التي قد تتأهل فيها دولتان 

عربيتان إلى هذه املرحلة.
وأوجدت هذه الفرصة لصنع التاريخ شعورا بالتضامن بني املشجعني 

العرب في الدوحة.
وجاء محمد املنصوري من إســبانيا ملشــاهدة فوز املغرب ٢-٠ على 

بلجيكا.
وقال «ملا تلعب السعودية أنا سعودي وملا يلعب املغرب حتس اجلماهير 
العربية كلها مغاربة وأشعر كما لو أن املغرب والسعودية يلعبان على 
أرضهما في قطر، وهو أمر رمبا ساعدهما في الوصول إلى آفاق جديدة.
وقال املشجع السعودي خالد العصيمي «كرة القدم توحد الشعوب. 
إحنا مبجرد أن نحضر هنا نحصل على مشــجعني من كل اجلنســيات 

العربية واخلليجية وكلهم يدعمون املنتخب الذي يلعب».
وقال املشجع املغربي كرمي العزي إن النتائج أظهرت أن العرب «أمة 

واحدة والرياضة تصلح ما تفسده السياسة.. نحن إخوة».

شبيه نيمار يخطف األضواء!
النجــم  خطــف شــبيه 
البرازيلــي نيمــار، األنظار 
في مدرجات مباراة السامبا 
أمام سويسرا التي أقيمت على 
ملعــب ٩٧٤، حيــث التقطت 
الكاميرات التلفزيونية الشاب 
إيغون أوليفر شبيه نيمار في 
املدرجــات واجلماهير حتاول 
التصوير معه اعتقادا منها أنه 

الالعب البرازيلي.
أوليفر ظهر مبالبس املنتخب 
البرازيلي ونظارات وقبعة متاما 
مثل نيمار، لكنه اعترف بأنه لم 
يكــن لديه أي اهتمــام مبتابعة 
كــرة القــدم، ولــم يكــن يعرف 
مــن هو نيمار، حتــى أن بعض 
األشخاص طلبوا التقاط الصور 
معه فأعجبه األمر، كما أنه التقى 
النجم البرازيلي الذي تفاجأ مبدى 

التشابه بينهما.
وحــرص شــبيه نيمــار على 
الظهور بشــوارع الدوحة وسوق 

واقف خالل األيام املاضية.

جماهير كرواتيا 
تنتظر عقوبات انضباطية

فتح االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حتقيقا ضد جماهير 
منتخب كرواتيــا عقب خروجها عن النص خالل املواجهة أمام 

كندا في مونديال قطر ٢٠٢٢. 
ويواجه املنتخب الكرواتي إجراءات انضباطية بعد استهداف 
اجلماهيــر حلارس منتخب كندا ميــالن بوريان خالل مباراة 

الفريقني في كأس العالم.
وبوريــان، صاحب األصول الصربية واملولود في كنني في 
كرواتيا، فــر مع عائلته إلى بلغراد في عام ١٩٩٥ خالل «عملية 

العاصفة»، الهجوم الكرواتي في حرب االستقالل.
وبعد ذلك رحل بوريان إلــى كندا، حيث ميثل منتخب هذا 
البلد على الصعيد الدولي، لكنه قضى أغلب رحلته االحترافية 

في الدوري الصربي، حيث يلعب حاليا مع ريد ستار بلغراد.
وخــالل املباراة التي فازت فيها كرواتيا على كندا ٤-١، رفع 
مشجعون كروات علما يحمل عبارة «كنني ٩٥، ال شيء يسير 
مثل بوريان» كما مت توجيه هتافات عدائية ضد احلارس الكندي.
وقال بوريان بعد املبــاراة: «ليس لدي ما أعلق به على هذا 
األمر، إنه يتحدث عنهم فقط». وأضاف: «سمعت أنهم صرخوا 
وقاموا بسبي، هذا يظهر جهلهم، وعليهم أن يعملوا على أنفسهم 
وعائالتهم، ألنه من الواضح أن لديهم بعض اإلحباط، لذلك يأتون 

إلى هنا للتنفيس عن ذلك».

خالد الفضلي يحضر
٤ مباريات في يوم واحد

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

قام حارس مرمى منتخب الكويت الســابق واحمللل 
الفضائي لشــبكة قنوات الكأس القطرية، خالد الفضلي 
بتجربة فريدة من نوعها وذلك بحضور ٤ مباريات من 
دور املجموعات ملونديال قطر ٢٠٢٢. حيث انطلق الفضلي 
إلى ستاد أحمد بن علي حلضور لقاء اليابان وكوستاريكا 
في املواجهة التي انتهت بفوز كوستاريكا بهدف نظيف 
سجله كيشير فولر، ثم تابع املواجهة الثانية التي جمعت 
املغرب وبلجيكا في ستاد الثمامة والتي انتهت بفوز «أسود 
األطلــس» بهدفني نظيفني، كما قام بالذهاب إلى ســتاد 
خليفة الدولي حلضور لقــاء كرواتيا وكندا الذي انتهى 
بفوز «رفاق لــوكا مودريتش» ٤-١، وفي املباراة الرابعة 
طار الفضلي إلى ستاد البيت ملتابعة لقاء القمة بني أملانيا 

وإسبانيا التي انتهت بالتعادل اإليجابي ١-١.

«الظاهرة»: كاسيميرو 
األفضل في «السيليساو»
أثنى جنم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدو بشكل كبير على مواطنه كاسيميرو بعدما 
قاد «السيليساو» للتأهل إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم ٢٠٢٢ املقامة حاليا في قطر. 
وسجل كاسيميرو هدف الفوز ١-٠ للمنتخب البرازيلي في شباك نظيره السويسري اإلثنني، 
في اجلولة الثانية من مباريات املجموعة الســابعة، ليكون االنتصار الثاني لـ «السيليساو» 

الذي حســم تأهل البرازيل إلى دور الســتة عشر باملونديال، حيث كان املنتخب البرازيلي قد 
اســتهل مشــواره بالفوز على صربيا ٢-٠. وفي مقابلة أجراها رونالدو مع كاســيميرو، أثنى 

«الظاهــرة» بشــكل كبير على العــب مان يونايتد اإلجنليزي، الذي تــوج بجائزة أفضل العب في 
املباراة. وقال رونالدو في مقابلته مع كاســيميرو، التي بثها االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر 

موقعه: «برأيي، كنت األفضل في املباراتني، تهانينا، وقد ســجلت هدفا في هذه املباراة، كم هو رائع 
أن تسجل في كأس العالم؟». 

ورد كاسيميرو قائال: «ال ميكن أن تتخيل مدى الفخر الذي أشعر به كوني أستمع إلى هذه الكلمات 
منــك، فــي صغري رأيتك وأنــت تلعب، وأخبرتك عدة مــرات في مدريد بأنك قدوتي، شــكرا لك أنت 

وروبرتو كارلوس وكاكا، أنا سعيد من أعماق قلبي ألحصل على هذا الثناء». 
وأضاف كاســيميرو: «أنت تعلم مدى أهمية متثيل املنتخب بالنســبة لنا، وكم هو رائع أن يأتي 
الثناء من جنم صاحب انتصارات مهمة مثلك، فمسيرتك ال حتتاج التحدث عنها وأنا سعيد بإشادتك».  
وقال رونالدو: «أنت لم تخطئ في املباراتني، لقد تابعت، وبجانبي سيميوني وروبرتو كارلوس وكافو 
وكاكا، وكان هناك اتفاق بيننا في حتليل األداء على أنك كنت األفضل على أرض امللعب، وكانت قدرتك 

على قراءة امللعب مبهرة، وقدمت أداء جيدا هجوميا ودفاعيا».

اخلليفي يتوقع مفاجآت 
في صراع التتويج

يرجح رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر اخلليفي 
حدوث بعض املفاجآت في صراع التتويج بلقب كأس العالم 
قطر ٢٠٢٢. وقــال اخلليفي، في تصريحات، «بالطبع أدعم 
العبي باريس بنسبة ١٠٠٪ في املونديال، وأعتقد أنه قد تكون 
هناك بعض املفاجآت خارج البرازيل وحتى األرجنتني التي 
تتعافى»، وأضاف «لدينا إسبانيا، وبال شك البرتغال وفرنسا 
وكذلك أملانيا، التي ستكون أقوى إذا تأهلت.. إسبانيا عبارة 
عن مجموعة من الشباب يلعبون معا. إنهم فريق جيد جدا».
وردا على ما يشــاع في فرنسا حول أنه مبجرد انتهاء 
كأس العالم ســتنتهي العالقة بني باريس وقطر، علق قائال 
«هذه األمور جتعلني أضحك.. ال أعرف إذا كان يجب أن أجيب 
عن هذا السؤال بصدق، ألنه يبدو لي كمزحة، أليس كذلك؟».
وزاد «هذه مجرد بداية بني قطر وســان جرمان، نحن 
على وشك الدخول في مرحلة ثانية سنرى فيها منوا مذهال. 
أيامنا األكثــر إثارة لم تأت بعد في باريس وفي كل األندية 

التي متتلكها املجموعة».

نيمار يغيب عن مباراة الكاميرون
تأكد غيــاب النجم نيمار عن املواجهة املرتقبة للبرازيل 
ضد الكاميرون في اجلولة الثالثة واألخيرة من منافســات 
الدور األول حلساب املجموعة السابعة بحسب ما أعلن طبيب 

املنتخب البرازيلي.
وســيحرم الـ «سيليساو» أيضا من خدمات الظهيرين 
األيســر أليكس ساندرو بســبب إصابة عضلية، واألمين 

دانيلو إلصابة في كاحله.
وضمنــت البرازيل تأهلها إلى الــدور ثمن النهائي بعد 
حتقيقهــا فوزها الثاني على سويســرا ١-٠ وفوزها األول 
على صربيا بهدفني نظيفني. وأكد طبيب املنتخب البرازيلي 
رودريغو السمار في شريط ڤيديو بثه االحتاد البرازيلي أن 
نيمار ودانيلو يواصالن تعافيهما من اإلصابة التي حلقت بهما 
في املباراة األولى، لكنه أشار إلى أن «نيمار يعاني من ارتفاع 
في احلرارة لكن األمور حتت الســيطرة وهي ال تتعارض 
مع إجراءات تعافيه». وتعرض ساندرو إلصابة عضلية في 
املباراة ضد سويسرا، وسيغيب بدوره عن مباراة الكاميرون.
وقال السمار «هؤالء الثالثة سيغيبون عن املباراة ضد 

الكاميرون».

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢



10
االربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢

تغريدات النجوم
إعداد: يحيى حميدان

010203

VIP  مقابلة

احلارس تشيزني بطل 
مواجهة السعودية حيث 

دافع عن مرماه ببسالة

نأمل أن يقاتل منتخبنا 
للفوز بكأس العالم للمرة 

األولى في تاريخه

البطولة فرصة 
مواتية الكتشاف قطر 

بشكل خاص والوطن العربي 
واملنطقة بصفة عامة

أجرى احلوار: أسامة دياب

أكد السفير الپولندي لدى الكويت بافيل ليهوفيتش أن تنظيم 
كأس العالم في دولة عربية يعتبر إجنازا هائال، موضحا أن الدوحة 
استعدت بشكل جيد لهذه البطولة، ولفت إلى أن كأس العالم في 
نســخته احلالية فرصة مواتية للناس من مختلف أنحاء العالم 
الكتشــاف قطر بشــكل خاص والعالم العربي ومنطقة الشرق 

األوسط بصفة عامة.
وأشار ليهوفيتش في لقاء خاص مع «األنباء» إلى أن املنتخب 
الپولندي قد استعد بشــكل جيد لهذه البطولة، وقدم أداء جيدا 
جدا خالل املباراتني السابقتني، موضحا أن مباراتهم أمام املنتخب 
السعودي كانت متعة حقيقية وكان بطلها حارس املرمى تشيزني 

الذي دافع عن مرماه ببسالة.
ولفت إلــى أن لديه ثقة كاملة في قــدرات الالعبني واجلهاز 
الفنــي، معربا عن أمله في أن يقاتل املنتخب الپولندي للوصول 
إلى النهائيات والفوز بكأس العالم للمرة األولى في تاريخه، وإلى 

تفاصيل احلوار:

كيف ترى كأس العالم وهي تنظم ألول مرة في دولة عربية؟
٭ إنــه ألمــر جيد للغايــة أن تكــون كأس العالم لكرة 
القــدم قد وصلت أخيرا إلى دولة عربية. فتنظيم قطر 
لهــذه البطولة فرصة مواتية للناس من مختلف أنحاء 
العالم الكتشــاف الدوحة بشكل خاص والعالم العربي 
ومنطقة الشرق األوسط بصفة عامة. وهذا في حد ذاته 
أمــر جيد لكرة القدم كرياضة، ولالعبني الذين ميكنهم 
جتربة بيئة مختلفة، وللجماهير، احملليني واألجانب، 

الذين ميكنهم جتربة املشــاعر الرياضية احلقيقية في 
الساحات، وللبلد املنظم، الختبار قدراته في استضافة 
األحداث الكبرى من النواحي اللوجســتية واإلســكان 

والنقل واألمن والتنمية.

كيف تقيم استعدادات قطر لكأس العالم؟
٭ اســتضافة قطــر لبطولة كأس العالم لكــرة القدم تعتبر 
إجنــازا هائــال، ولقطر احلق في أن تفخــر مبثل هذا احلدث 
الكبير، فمن املؤكد أنه من الصعب تنظيم حدث بهذا احلجم 
إذا كان املستضيف بلدا صغيرا ودون خبرات سابقة. وأتذكر 
استعدادات پولندا مع أوكرانيا لتنظيم كأس أوروبا عام ٢٠١٢

ومقدار االســتثمار في املطارات والطرق والفنادق واملالعب 
في تلك الفترة الســتضافة هذا احلدث، وبالطبع هي ليست 
مهمة سهلة. وفي رأيي ان قطر استعدت جيدا لهذه البطولة.

كيف ترون استعدادات املنتخب الپولندي للبطولة؟ ومن هو 
العبك املفضل؟

٭ فريقنا استعد للبطولة بشكل جيد جدا، وكانت مباراتنا 
الثانيــة مع الســعودية متعة حقيقية، كما أننا ســعداء 
جدا ألن روبرت ليڤاندوفســكي ســجل هدفــا، لكن بطل 
هذه املباراة كان حارس املرمى فوتشــيخ تشيزني الذي 
دافع عن مرماه ببسالة وتصدى لركلة جزاء ومحاوالت 
أخــرى كثيرة للمنتخب الســعودي. ونحن ننتظر اآلن 
مباراة املنتخب األرجنتيني اليوم الذي ليس لديه خيار 
آخر ســوى الفوز ليذهب بعيــدا في البطولة، خصوصا 
بعد خسارتهم أمام السعودية والفوز تاليا على املكسيك، 

ولذلــك فإنهم متحمســون للغاية للتقــدم في املجموعة 
والوصول إلى دور الـ ١٦.

كيف رأيت آخر مباراتني ملنتخبكم الوطني؟
٭ لقد شــاهدت املباراتني في املنزل مع عائلتي وأصدقائي، 
ولقد كان أداء املنتخب الپولندي جيدا، ولدينا ثقة كاملة في 
قدرات العبينا واجلهاز الفني، ونأمل أن يتمكنوا كفريق من 

التأهل إلى دور الـ ١٦ والذهاب بعيدا في البطولة.
هل تتوقع أن يتمكن فريقكم الوطني من الوصول إلى نهائيات 

هذه النسخة؟
٭ أدعــم منتخبنا الوطني من أول صافرة إلى آخر صافرة، 
وآمــل أن يتمكن هذا الفريق مــن مغادرة مجموعته والتقدم 

إلى الدور القادم من التصفيات.

ما الفرق األخرى التي حتب مشاهدة مبارياتها؟
٭ لقد فوجئت حقا بالطريقة التي يلعب بها املنتخب السعودي 
وشراسته الكبيرة، وضغطه املستمر على املرمى طوال الوقت. 
لذا في رأيي أن «األخضر السعودي» أظهر حماسا كبيرا في 

املباراتني مع األرجنتني وپولندا.

ما الفرق التي تتوقع أن تلعب في النهائيات؟ ومن سيفوز؟
٭ آمل حقا أن يقاتل املنتخب الپولندي من أجل الوصول إلى 
النهائي، وأن يفوز بكأس العالم للمرة األولى في تاريخه، فقد 
حصدنا املركز الثالث مرتني (في السبعينيات والثمانينيات)، 
ولكــن قد تكون هذه هــي املرة األولى التي نصــل فيها إلى 

النهائي ونتوج باللقب.

السفير الپولندي لـ «األنباء»: 
لدينا ثقة كاملة في قدرات العبينا 

أمام األرجنتني اليوم للتأهل إلى الدور الثاني

بافيل ليهوفيتش أكد أن تنظيم املونديال في دولة عربية إجناز هائل.. وقطر استعدت بشكل جيد للبطولة

حارس مرمى بلجيكا تيبو كورتوا

 سعيد بالوصول إلى ١٠٠ مباراة دولية

جنم البرتغال برونو فرنانديز 

يضع بصمته في تاريخ كأس العالم

مهاجم األوروغواي لويس سواريز يطالب 

بوضع الهزمية من البرتغال خلف ظهورهم

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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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

محمد بنيان: اللقب لـ «راقصي السامبا»..
وثالثي باريس ستكون لهم كلمة في «املونديال»

املنتخب السعودي 
قدم أداء جميًال.. وينقصه 

احلظ واللمسة األخيرة

املغرب سيبلغ الدور 
الثاني.. وفينيسيوس 

سيفرض نفسه كأفضل 
العب

عبدالعزيز اجلاسم

في كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما 
يتعلق األمر بأكبر حــدث عاملي «كأس العالم» فال بد أن نرصد 

آراءهم وتوقعاتهم. 
«األنباء» التقت أحد جنوم الكرة الكويتية، وهو مدافع القادسية 
ومنتخبنا الوطني سابقا محمد بنيان، واستطلعت آراءه وتوقعاته 

عن مونديال قطر:

بعد أن شرف دور املجموعات على االنتهاء، ما املنتخبات التي 
حظيت بإعجابك؟

٭ منتخبات السعودية والبرازيل وفرنسا واملغرب.

منتخب تتوقع أن يكون مفاجأة البطولة في املستوى والنتائج؟
٭ أتوقع أن يكون منتخب الدمنارك الذي يقدم مســتويات 

جيدة وميتلك العبني مميزين.

األقرب لبلوغ املربع الذهبي؟
٭ أملانيــا، اذا جنحــت فــي التأهل، والبرازيــل واألرجنتني 

وإسبانيا.

من تتوقع ان يتوج بطال ملونديال ٢٠٢٢؟
٭ األقرب لنيل اللقب املنتخب البرازيلي.

منتخب تشجعه؟ وآخر تتمنى أن يظهر مبستوى مشرف؟
٭ بال شــك أنا من مشــجعي «الســامبا» وأمتنى أن يواصل 

املنتخب املغربي أداءه اجليد وينجح في التأهل.

من تتوقع أن يكون احلصان األسود للمونديال؟
٭ أتوقــع أن يكون الدمنارك، لكن قد يحقق أحد املنتخبات 
األفريقية مفاجأة بعد املســتويات املميــزة التي قدمتها في 

الفترة املاضية.

من سيكون جنم املونديال؟
٭ األقرب سيكون جنم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس.

من برأيك سيكون أفضل العب واعد؟

٭ جنم وسط برشلونة اإلسباني بيدري.

جائزة أفضل حارس ملن ستذهب؟
٭ احلارس األملاني مانويل نوير فإنه بال شك سيكون األقرب 

لنيل هذه اجلائزة إذا جنحت أملانيا في التأهل

من سيحرز لقب الهداف؟
٭ ســيكون أحد ثالثي باريس سان جرمان واألقرب مبابي 

وبعده ميسي ونيمار.

جنح منتخب البرتغال في التأهل للدور الثاني واألرجنتني 
تنتظر، هل تعتقد أن النجمني كريستيانو رونالدو وليونيل 

ميسي سيظهران مبستوى مميز في األدوار التالية، إذا جنح 
منتخب التانغو في التأهل؟

٭ ميسي سيتألق ألنه يعتمد على املهارة ويشارك باستمرار 
ومنتخــب األرجنتني حاليا قوي ومنافس ولديه اســتمرار، 
ورونالدو رغم تراجع مســتواه عن السابق فإنه من املمكن 

ان يقدم مردودا جيدا في األدوار التالية.

العب ومنتخب افتقدته البطولة؟
٭ اجلميع يفتقد املنتخب اإليطالي، وبالنســبة لالعب فهو 

جنم مان سيتي النرويجي ايرلينغ هاالند.

املنتخبات العربية السعودية وتونس واملغرب ما تقييمك 
ألدائها وتوقعاتك حلظوظها في التأهل؟

٭ املنتخب السعودي قدم أداء جميال وخصوصا أمام منتخب 
عاملي وقوي مثل االرجنتني، وينقصه احلظ واللمسة األخيرة 
وكذلــك املغرب الــذي يلعب بتوازن، أما تونــس فأداؤها ال 
يسير على وتيرة واحدة، وأتوقع تأهل املغرب والسعودية.

كيف تنظر إلى تنظيم قطر لنسخة مونديال ٢٠٢٢؟
٭ بالنسبة لي سافرت إلى قطر في الفترة املاضية في أكثر 
مــن مناســبة وما شــاهدته أمر يفوق الوصــف من املالعب 
والتنظيم واإلعالم حتى األمور الترويجية حول امللعب تلفت 
االنتباه، ومن دون مبالغة كل شيء رائع هناك، وأعتبر قطر 
أرضا خصبة ومناســبة الستضافة أي حدث عاملي رياضي 

خصوصا ان الشعب هناك عاشق للكرة.

األخضر السعودي..
 امللهم والقدوة

هادي العنزي

شــهدت بطوالت كأس العالم لكرة القدم العديد من 
املفاجآت املدوية، وبالرجوع قليال إلى الوراء، تستحضرنا 
مواجهــة كوريا اجلنوبية وإيطاليــا في مونديال ٢٠٠٢، 
عندما قلب الكوريون التوقعات رأسا على عقب، وتأهلوا 
بفوز مستحق على إيطاليا ٢-١ إلى نصف نهائي البطولة 
الكروية األكثر تنافســية في العالم، واألخف منها وقعا 
فوز الســنغال على فرنسا ١-٠ في ذات البطولة، وليس 
ببعيد تفوق «العجوز» روجيه ميال على دييغو مارادونا 
في أولى مباريات الفريقني مبونديال ١٩٩٠، ليدخل دييغو 
حامل الكأس ١٩٨٦ وأسطورة كل العصور وزمالؤه في 

حسبة صعبة ومبكرة.
في «مونديال قطر» حضرت املفاجأة أيضا، وجاءت هذه 
املرة بروح و«عزمية سعودية» وأمام أحد أبرز املرشحني 
للظفر حلصد اللقب، وبكامل جنومه وفي مقدمتهم النجم 
األكثر مهارة في العقديــن املاضيني «البرغوث» ليونيل 
ميسي، ورفاقه الوتارو مارتينيز، ودي ماريا، وبسجل 
خال من الهزائم امتد لـ ٣٦ مباراة متتالية، و«األخضر» 
غير مرشــح للفوز، بل وهناك من توقع هزمية تاريخية 
ثقيلة، ولكن جاء الواقع مخالفا للتوقعات، ليخرج املنتخب 
السعودي فائزا بجدارة واستحقاق على األرجنتني ٢-١ في 
قمة كروية أضحت درســا ملتعلمي الكرة، وإلهاما للفرق 
املكافحة، وقيمة انسانية حتتذى في كيفية التغلب على 

نفسك أوال، واآلخر مهما عال شأنه، وتعاظمت قوته.
األخضر اجلميل خسر في ثاني مبارياته في البطولة 
أمام پولندا، في مواجهة لم ينصفه فيها احلظ باخلروج 
متعادال على أقل تقدير، وتبقى آماله بيده في اجلولة الثالثة 
واألخيرة أمام املكسيك العنيد، ولعل ما يبعث على التفاؤل 
تلك الروح السائدة في معسكر «الصقور»، وزير الرياضة 
السعودي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يواسيهم 
قائال:«خيرها بغيرها»، واملدرب الفرنسي هيرفي رينارد 
يخرج باسما في مؤمتر صحافي حاشد بعد خسارة فريقه 
مباشرة، معبرا عن فخره واعتزازه بالرجال الذين وضع 
ثقته وآماله بني أيديهم، وعشــاق «األخضر» ال يرونها 
خسارة، بل عثرة سرعان ما «يحلق الصقور» بعدها عاليا، 

ليصطادوا املكسيك في املواجهة احلاسمة.
كأس العالــم في قطر، رائعة بكل تفاصيلها، بدءا من 
االفتتاح الذي «تبارك» بآيات من الذكر احلكيم، ألول في 
تاريخه، ومرورا باإلجراءات القطرية احلازمة فيما يتعلق 
مبخالفي الطبيعة البشرية، ومرورا بـ «الصقر السعودي» 
الذي ما أن حلق «فوق هام الســحب» حتى جاء بصيد 
«قنص» ثمني، لينثر الفرح والبهجة في قلوب العرب من 

اخلليج حتى احمليط.. وتلك أمسية لن تنسى.
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املجموعة األولى

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٧+ ٣٢١٠٥١٤هولندا

٦+ ٣٢٠١٥٤١السنغال

٤+ ٣١١١٤٣١اإلكوادور

٠- ٣٠٠٣١٧٦قطر

املجموعة الثانية

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٧+ ٣٢١٠٩٢٧إجنلترا

٥+ ٣١٢٠٢١١أميركا

٣- ٣١٠٢٤٧٣إيران

١- ٣٠١٢١٦٥ويلز

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

٦:٠٠هولندا × أميركا٤٩

١٠:٠٠أول املجموعة الثالثة × ثاني املجموعة الرابعة٥٠

األحد ١٢/٤

٦:٠٠أول املجموعة الرابعة × ثاني املجموعة الثالثة٥١

١٠:٠٠إجنلترا × السنغال٥٢

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

١ - ٦:٠٠٢اإلكوادور × السنغال٣٣

٢ - ٦:٠٠٠هولندا × قطر٣٤

٠ - ١٠:٠٠١إيران × أميركا٣٥

٠ - ١٠:٠٠٣ويلز × إجنلترا٣٦

األربعاء ١١/٣٠

٦:٠٠أستراليا × الدمنارك٣٧

٦:٠٠تونس × فرنسا٣٨

١٠:٠٠پولندا × األرجنتني٣٩

١٠:٠٠السعودية × املكسيك٤٠

اخلميس ١٢/١

٦:٠٠كندا × املغرب٤١

٦:٠٠كرواتيا × بلجيكا٤٢

١٠:٠٠اليابان × إسبانيا٤٣

١٠:٠٠كوستاريكا × أملانيا٤٤

اجلمعة ١٢/٢

٦:٠٠غانا × األوروغواي٤٥

٦:٠٠كوريا اجلنوبية × البرتغال٤٦

١٠:٠٠الكاميرون × البرازيل٤٧

١٠:٠٠صربيا × سويسرا٤٨
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12
االربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

ذكر العب نادي ليڤربول ومنتخب اجنلترا لكرة القدم 
السابق جون بارنز «أن الزمن تغير، ولم يعد مقبوال أن 
يسمح األوروبي لنفسه بإعطاء الدروس للعالم ويعلمهم 
ما هو اخلطأ وما هو الصواب، ويشعر بأنه من حقه أن 
يربي ويعلم ويحضر الشــعوب والثقافات التي يراها 
دونية، األمور لم تعد تســير بهذه الطريقة»، وذلك في 
مقال كتبه ونشرته صحيفة «التاميز» البريطانية، تطرق 
خالله إلى االنتقادات الغربية التي تتعرض لها قطر في 

تنظيمها لنهائيات كأس العالم.
وأشار الدولي السابق في مقاله إلى أن البعض استغرب 
من أن املشجعني اإلجنليز الذين ذهبوا إلى املالعب يرتدون 
زي الصليبيني لم يالقوا ترحيبا في قطر، وهو ما «عده 
دليال على اجلهل وقلة الوعي»، وشــبه األمر بأن يأتي 

مشجعون أملان إلى ملعب وميبلي، في لندن، بزي النازية 
ويتوقعون منا أن نرحب بهم.

وفيما يتعلق مبنع شارة املثليني، قال الكاتب اإلجنليزي 
إن «قطر دعت اجلميع إلى نهائيات كأس العالم، مثليني 
وغير مثليني، ولكنها طالبت اجلميع أيضا باحترام عاداتها 
وثقافتها وقوانينها، وهذا يعني عدم إظهار امليول اجلنسية 
في األماكن العامة، فكل شخص حر في حياته ولكن عليه 
احترام قوانني البالد ســواء وافق عليها أم لم يوافق»، 
الفتا إلى أن شارة املثليني، تروج ألمر مخالف للقانون 
في قطر، حتى إذا لم نوافق على ذلك، على حد تعبيره، 
«فالذين يزورون بالدنا ال نســمح لهم بالترويج ملا هو 
مخالف للقانون عندنا، فما نراه نحن مجرد شارة ملونة، 
يراه القطريون رمزا ينتقد ويتحدى قوانينهم وثقافتهم».

املجموعة اخلامسة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٤+ ٢١١٠٨١٧إسبانيا

٢١٠١٢٢٠٣اليابان

٣- ٢١٠١١٧٦كوستاريكا

١- ٢٠١١٢٣١أملانيا

املجموعة الثالثة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٤+ ٢١١٠٢٠٢پولندا 

٣+ ٢١٠١٣٢١األرجنتني

٣- ٢١٠١٢٣١السعودية

١- ٢٠١١٠٢٢املكسيك

بارنز منتقدًا: ال تعطوا الدروس للعالم.. الزمن تغير!
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