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إصدار خاص لكأس العالم

من اخلليج إلى احمليط.. من اخلليج إلى احمليط.. 
«أسود األطلس» ُتسعد العرب«أسود األطلس» ُتسعد العرب

مباريات السبتمباريات السبت مباريات اجلمعةمباريات اجلمعة

١٦:٠٠ beIN sports max البرتغالكوريا اجلنوبية
٢٦:٠٠ beIN sports max االورغوايغانا

١١٠:٠٠ beIN sports max البرازيلالكاميرون
٢١٠:٠٠ beIN sports max سويسراصربيا

الدور ُثمن النهائي
١٦:٠٠ beIN sports max أميركاهولندا

٢١٠:٠٠ beIN sports max أستراليااألرجنتني

بلغت ُثمن النهائي للمرة الثانية.. وتلتقي إسبانيا بلغت ُثمن النهائي للمرة الثانية.. وتلتقي إسبانيا 

اليابان تخطف الصدارة من «املاتادور».. اليابان تخطف الصدارة من «املاتادور».. 
وأملانيا توّدع من الباب الضيقوأملانيا توّدع من الباب الضيق

كرواتيا وصيفة على حساب بلجيكاكرواتيا وصيفة على حساب بلجيكا

هولندا تواجه أميركا.. واألرجنتني مع أستراليا هولندا تواجه أميركا.. واألرجنتني مع أستراليا 
غدًا في انطالق دور الـ غدًا في انطالق دور الـ ١٦١٦
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«أسود األطلس».. صدارة عربية
بلغ منتخب املغرب الدور ثمن النهائي للمرة 
الثانية في تاريخه بعد عام ١٩٨٦ بفوزه على 
كندا ٢-١ أمس على ملعب «الثمامة»، حاسما 

صدارة مجموعته السادسة.
وسجل حكيم زياش (٤) ويوسف النصيري 
(٢٣) هدفــي املغرب الذي كرر إجناز مونديال 
املكسيك ١٩٨٦ عندما تخطى الدور األول وبات 
أول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك، ونايف 
أكرد (٤٠ خطأ في مرمى منتخب بالده) هدف 

كندا التي منيت بخسارتها الثالثة تواليا.
وهو الفوز الثاني تواليا للمغرب والرابع في 
تاريخ مشاركاته الست حتى اآلن، وهي املرة 
األولى التي يحقق فيها انتصارين متتاليني.

وتصدر املغرب مجموعته برصيد ٧ نقاط 
في أفضل غلة في تاريخ مشاركاته الست في 
املونديال، بفارق نقطتني امام كرواتيا املتعادلة 
سلبا مع بلجيكا. ويلتقي املغرب، الذي اصبح 
اول منتخــب عربي يبلغ ثمن النهائي مرتني، 
مــع ثاني املجموعة السادســة الثالثاء املقبل 

على ستاد «املدينة التعليمية».
وكانت افضل غلة له ٥ نقاط في مونديال 

١٩٨٦ عندما تصدر املجموعة السادســة أيضا 
أمام العمالقــة اجنلترا وپولنــدا والبرتغال، 
و٤ نقــاط في مونديــال ١٩٩٨ عندما خرج من 

الدور االول.
وكان املغرب ميلك مصيره بني يديه ويتأهل 
في حال الفوز والتعادل وحتى اخلســارة إذا 

ناسبته نتيجة املباراة الثانية.
وهو الفوز العربي الرابع في البطولة بعدما 
تغلب السعودية على االرجنتني ٢-١، ،املغرب 
على بلجيكا ٢-٠ وتونس على فرنسا حاملة 
اللقب ١-٠. وهي املباراة الرسمية االولى بني 
املنتخبني اللذين التقيا وديا ثالث مرات، وكان 
الفــوز من نصيب املغرب مرتني مقابل تعادل 
واحــد. وجنح املنتخــب املغربي فــي افتتاح 
التسجيل مبكرا حكيم زياش (٤)، وهو الهدف 
االول لزياش في املونديال والتاسع عشر في 
مسيرته الدولية، وعزز يوسف النصيري تقدم 
«أسود األطلس» بهدف ثان (٢٣)، ليصبح أول 
العب مغربي يســجل في نسختني متتاليتني 

رافعا رصيده الى ١٧ هدفا دوليا.
وتساوى النصيري مع عبدالرزاق خيري 

وصــالح الديــن بصيــر وعبداجلليــل هــدا 
«كاماتشو» الذين ســجل كل منهم هدفني في 
العرس العاملي بثنائية األول في نسخة ١٩٨٦، 

والثاني والثالث في نسخة ١٩٩٨.
وجنحــت كندا في تقليــص الفارق عندما 
توغل املدافع سام أديكوغبي من اجلهة اليسرى 
ومرر كرة عرضية ارتطمت بقدم املدافع أكرد 
وخدعت بونــو (٤٠)، وهو الهدف الـ ١٠٠ في 

مونديال قطر.
وأعــاد النصيري الفارق إلى ســابق عهده 
بتســجيله هدفه الشــخصي الثاني والثالث 
ملنتخب بالده بتسديدة من داخل املنطقة لكنه 

ألغي بداعي التسلل (٤٥+٣).
وســيطرت كندا على الكرة مطلع الشوط 
الثاني، وكاد البديل املخضرم أتيبا هاتشينسون 
يدرك التعادل بضربة رأسية اثر ركلة ركنية 
لكن كرته ارتطمت بالعارضة ونزلت فوق خط 
املرمى وتابعها أليستير جونستون برأسه فوق 
العارضة (٧٢)، ولم تفلــح محاوالت الفريق 
الكندي في إدراك التعادل ليخرج خاسرا للمرة 

الثالثة تواليا.

النصيرى أول مغربي 
يسجل في نسختني متتاليتني

حقق يوسف النصيري إجنازا تاريخيا 
للمغرب، بعدما سجل الهدف الثاني أمام 
كنــدا، حيث أصبــح أول العــب مغربي 
يســجل في نســختني متتاليتني بكأس 

العالم (روسيا ٢٠١٨ وقطر ٢٠٢٢).
وســجل النصيري الهدف الثاني في 
الدقيقة ٢٣ بعد كرة طويلة خلف املدافعني، 
حيث تسلمها مبهارة داخل منطقة اجلزاء 
ثم ســددها بيمنــاه على يســار حارس 

منتخب كندا.

حقق يوسف النصيري إجنازا تاريخيا 

 بعد كرة طويلة خلف املدافعني، 
حيث تسلمها مبهارة داخل منطقة اجلزاء 

إثر هجمة مرتدة سريعة ومتريرة متقنة 
من كيڤن دي بروين (١٣).

وفي بداية الشوط الثاني، زج مدرب 
بلجيكا مارتينيز بروميلو لوكاكو بدال 
من ميرتنز، وكاد مهاجم إنتر اإليطالي 
أن يضع بالده في املقدمة برأســية بعد 
عرضية مــن دي بروين، لكن احلارس 
دومينيك ليڤاكوڤيتش كان يقظا (٤٩).
ثم رد الكروات بسلسلة من الفرص 
اخلطيرة جدا ضمن فورة شهدت ثالث 
تســديدات قويــة ملاتيو كوڤاتشــيتش 
ومارسيلو بروزوڤيتش ولوكا مودريتش 
تألق تيبو كورتوا في صدها جميعا (٥٤).

وزج مارتينيس بعدها بتورغان هازار 
بدال من تروسار بحثا عن تنشيط الفريق 
الذي كان قريبا مــن خطف التقدم لوال 
تدخل القائم األيسر لصد تسديدة لوكاكو 

بعد توغل من يانيك كاراسكو (٦٠).
ومرة أخرى، كان لوكاكو قريبا من هز 
الشباك ومنح بالده بطاقة العبور لكنه 
سدد بجانب القائم من مسافة قريبة (٨٧)، 
ثم أضاع مهاجم إنتر فرصة العمر عندما 
وصلته الكرة من ثورغان هازار وهو في 
مواجهة املرمى، فحاول أن يسيطر عليها 
بصدره لكنها طالت، ما سمح للحارس 

بالسيطرة عليها (٩٠).

نقاط. واخلروج من نهائيات املونديال 
القطري يعني ضياع فرصة أخيرة جليل 
بلجيكــي رائــع من أجل الفــوز باللقب 
العاملي الذي كانوا قريبني جدا منه قبل 
أربع ســنوات، لكن املغامرة انتهت في 
نصف النهائي على يد فرنســا املتوجة 
الحقــا باللقب. وأجرى مــدرب بلجيكا 
روبرتــو مارتينيز تعديــالت باجلملة 
على التشــكيلة لهذه املباراة املصيرية، 
فأبقى األخوين إدين وثورغان هازار على 
مقاعد البدالء ضمن أربعة تغييرات على 
الفريق مقارنة مبباراة اجلولة الثانية أمام 
املغرب، مانحا املخضرم دريس ميرتنز 
ولياندرو تروسار فرصتهما األولى للعب 
منذ البداية، فيما غاب أمادو أونانا بسبب 
اإلصابــة. وفي اجلهــة املقابلة، احتفظ 
املدرب الكرواتي زالتكو داليتش بكامل 

الفريق الذي فاز على كندا ٤-١.
وبــدأ الكــروات بقــوة، وكاد إيڤــان 
بيريشيتش يفتتح التسجيل منذ الثواني 
األولى بتسديدة مرت بجوار القائم األيسر 
(١)، لكن البداية كانت خادعة الى حد ما إذ 
فشل بعدها أي من الفريقني في الوصول 
الى مرمى اآلخر باستثناء بعض احملاوالت 
البلجيكية التي انتهت عند أقدام املدافعني 
أو بعيدا عن املرمى مثل محاولة مليرتنز 

حجــزت كرواتيــا، وصيفــة ٢٠١٨، 
بطاقتها إلى الدور ثمن النهائي ملونديال 
قطــر ٢٠٢٢ بتعادلها مــع بلجيكا ٠-٠
أمــس في اجلولــة الثالثــة األخيرة من 
منافسات املجموعة السادسة. وبتعادلها 
أمــس على ســتاد «أحمد بــن علي» في 
الريــان، تنازلت كرواتيــا عن الصدارة 
لصالــح املغرب الفائز علــى كندا ٢-١، 
فيمــا ودعــت بلجيكا النهائيــات بأربع 

أعلن مدرب بلجيكا اإلســباني روبرتو مارتينيز مغادرة منصبه مع «الشياطني 
احلمر» عقب اإلقصاء من الدور األول.

وقال مارتينيز (٤٩ عاما) الذي تسلم تدريب «الشياطني احلمر» عام ٢٠١٦ وقادهم 
إلــى نصف نهائي مونديال ٢٠١٨ «هذه املباراة كانت مباراتي األخيرة مع املنتخب. 
حــان الوقت كي أتنحى»، مضيفا «اآلن نهاية تعاقدي بالفعل، لم أقدم اســتقالتي. 
اتخــذت هذا القرار قبل كأس العالــم، منذ ٢٠١٨ كانت هناك العديد من الفرص كي 
أتراجع ولكنني قررت أن أواصل. لكن اآلن حان الوقت ألن أتنحى، ألن أقبل أن هذه 

املباراة هي األخيرة. كان األمر سيحدث مهما حصل، حتى لو توجنا».

رحيل مدرب بلجيكا

«OUT» بلجيكا ..«IN» كرواتيا
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أبدى مدرب املغرب وليد الركراكي سعادته الغامرة 
بعــد فوز فريقه علــى كندا، وقال «هنــاك تعب كبير 
وإصابات لكن الروح املعنوية عوضت، تصدرنا املجموعة 
وهذا ليس باألمر السهل، ونريد أن نذهب بعيدا»، مضيفا 
«قدمنا شوطا أول جيدا، لكن في الثاني فقدنا الطاقة، 
الالعبون البدالء كانوا على املوعد وقاتلوا وأســعدوا 
الشعب املغربي، من الرائع إحراز ٧ نقاط، اليوم نفرح 
وغــدا نعود إلى العمل»، الفتا إلى أنه يشــغل تفكيره 
بهوية اخلصم في الدور املقبل، مطالبا مبتابعة دقيقة 

لعدد من الالعبني الذين شاركوا وهم مصابون.

من جانبه، قال جنم املغرب حكيم زياش «أنا فخور، 
لقد حاربنا بكل حلظة على أرضية امليدان، ومتكنا من 
كتابة التاريخ، واحســاس التسجيل رائع، وقد رأيت 
اجلماهيــر، كان اجلو جنونيا، بالنســبة لنا كالعبني 
نعرف ان االجواء تكون هكذا دوما عندما يلعب املغرب، 

لهذا منارس كرة القدم».
مــن جهته، أكد املدافع املغربــي نصير مزراوي أن 
املواجهــات املقبلة لن تشــهد فرقا ســهلة، مضيفا «ال 
أتطلع الى هوية اخلصم بل إلى أنفسنا وتطوير لعبنا، 
لقد فزنا على بلجيكا وتعادلنا مع كرواتيا وفزنا على 

كندا، اعتقد انها منتخبات قوية، وعليه فإن كل األمور 
ممكنة اآلن».

وعن توقعاته بإحراز سبع نقاط، قال مزراوي «قلتها 
قبل انطالق كأس العالم، سنكون أبطال العالم ألنه إذا 
لم تكن واثقا بنفسك فلن تستطيع حتقيق ذلك، يجب 

أن تكون احالمك كبيرة».
إلى ذلك، ذكر العب الوســط عــز الدين أوناحي أن 
فريقــه دخل برغبة الفوز، وقال «كنا متوقعني الفوز، 
ودخلنا بهذا الهدف كي نتأهل متصدرين، هناك ٤٠ ألف 
متفرج كانوا معنا وكل عائالت املغرب كانت تدعمنا».

الركراكي: نريد أن نذهب بعيدًا.. الركراكي: نريد أن نذهب بعيدًا.. 
وزياش: حاربنا فكتبنا التاريخوزياش: حاربنا فكتبنا التاريخ

من التيمومي لزياش..
 أمجاد مغربية ُتروى

هادي العنزي

في مونديال ١٩٨٢ بإسبانيا، سحر البرازيل العالم بكرة جميلة 
رائعة، ومواهب فنية جاد الزمن بأن يجتمعوا مع بعضهم البعض 
في فريق واحد، زيكو، وفالكاو، وإيدير، وسقراط، وبقيادة أحد 
أبــرز دعاة «الكرة فــن» املدرب تيلي ســانتانا، إال انهم غادروا 
املونديال بغصة أوجعت اجلماهير بعد خسارتهم من إيطاليا فريق 

«الكالتشيو» بأسوأ صوره.
وفي مونديال ١٩٨٦ باملكســيك جاد الزمن أيضا بكوكبة من 
«السحرة» عربية هذه املرة، مجموعة رائعة من الشباب املغربي، 
بادو الزاكي في حراســة املرمــى، وعبداملجيد الضلمي، وعزيز 
بودربالة، ومصطفى احلداوي، وم. محمد التيمومي، شــغلونا 
ولعا بفنهم الكروي، وجرأتهم على كبار «الكرة»، ليسجلوا تاريخا 
مجيدا كأول منتخب عربــي وافريقي يتأهل إلى دور الـ ١٦ في 

كأس العالم، أو مونديال األسطورة مارادونا.
عاد «أسود األطلس» في مونديال العرب ليكتبوا التاريخ مجددا 
في مجموعة كانت الترشيحات تصب في مصلحة وصيف النسخة 
السابقة كرواتيا، وبلجيكا، لكنهم قلبوا تلك التوقعات رأسا على 
عقب، خرجوا بتعادل عادل مع الكروات، وأذاقوا «شياطني» القارة 
األوروبيــة مرارة الهزمية بهدفني دون رد، وفي ثالث مواجهاتهم 
جتاوزوا املنتخب الشــاب كندا بهدفني لهدف، ليتأهلوا بصدارة 
وجدارة مستحقتني إلى الدور الثاني، وعلى رأس املجموعة السادسة، 
ليعيدوا كتابة املجد املغربي، بطريقة لرمبا تكون مختلفة عما كتبه 
أســتاذهم في «الكرة» وأفضل العب في القارة األفريقية ١٩٨٥

محمد التيمومي، ولتســتمر حكاية الفن واإلبداع املغربي تروى 
جيال بعد آخر.

احتفال خاص بـ «صلعة» الركراكي
خصص العبــو املنتخب املغربي «احتفالية خاصة» ملدربهم 

وليد الركراكي.
ورصدت عدسات املصورين الطريقة الطريفة التي احتفل بها 
الالعبون املغاربة باملدرب، الذي قادهم إلى هذا اإلجناز التاريخي، 
حيــث بدا كأنهم «يتبركون» بصلعته، وكان «أســود األطلس» 
يحيطون بوليد، وهم يرددون «رأس األفوكادو، رأس األفوكادو»، 

وهي العبارة التي يشتهر بها وليد الركراكي بني املغاربة.

سعادة غامرة في الكويت
غمرت مشاعر السعادة والفرح نفوس اجلماهير العربية في 
الكويت بالتأهل املستحق للمنتخب املغربي إلى دور الـ ١٦ بعد 
صدارته ترتيب املجموعة السادسة إثر فوزه «الثمني» أمس على 

نظيره الكندي ٢-١.
وشجعت اجلماهير املغربية والكويتية والعربية، التي جتمعت 
في «كونتينر بارك» مبنطقة البالجات، جنوم «أسود األطلس» بقوة 
طوال املباراة يحدوهم األمل في حتقيق هذا اإلجناز وهو الثاني 
في تاريخ مشاركة املغرب باملونديال بعد نسخة ١٩٨٦ باملكسيك.
وتضع اجلماهير العربية آماال عريضة بذهاب ممثل العرب 
الوحيد في الدور املقبل بعيدا في منافسات البطولة التي تختتم 
١٨ اجلاري بعد خروج قطر والسعودية وتونس من الدور األول.

صيد الكاميرا وفرحة اجلماهير املغربية
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«املانشافت».. يوم حزين آخر!
متابعة: هادي العنزي

تغلب منتخــب أملانيا على 
نظيــره كوســتاريكا ٤-٢ فــي 
املواجهة التي جمعت الفريقني 
مساء أمس على ستاد «البيت» 
فــي اجلولة الثالثــة واألخيرة 
فــي  اخلامســة  للمجموعــة 
املونديال، ليرفع «املانشــافت» 
رصيده إلى ٤ نقاط، لم تسعفه 
فــي التأهــل إلــى دور الـــ ١٦
بعدما ســجل املنتخب الياباني 
مفاجــأة ثانيــة بفــوزه علــى 
نظيره اإلسباني ٢-١، ليتصدر 
«الســاموراي» املجموعــة بـ ٦
نقاط، وتــاركا املركز الثاني لـ 
«املاتــادور» (٤ نقاط) وبفارق 
األهــداف عن أملانيــا، فيما حل 
املنتخب الكوستاريكي في املركز 
الرابع بـ ٣ نقاط، ليخرج منتخب 
أملانيا للمرة الثانية تواليا من 
الــدور األول. لم يكن الشــوط 
األول يســتدعي رؤيــة معمقة 
ملعرفة اجلهــة األفضل واألكثر 
سيطرة ورغبة بتحقيق الفوز، 
أملانيا تهاجم منذ الدقيقة األولى 
واملنتخب الكوستاريكي متراجع 
فــي ملعبه بـــ ١٠ العبني، وفي 
مشــهد كهذا فإن األهداف تكون 
ال محالة قادمة واألمر برمته ال 
يتعدى مسألة دقائق فقط أمام 
القوة الضاربة لـــ «املاكينات» 
األملانيــة، وبالفعــل كان دفــاع 
كيلور ناڤاس جاهدا عن شباكه 
في الدقائق األولى لكنه سرعان 
ما رفــع الراية مستســلما أمام 
رأسية سيرج غنابري لتعانق 
الكرة شباكه (١٠)، لكن املقاتل 
ناڤاس وقف مجددا ليمنع رأسية 
أخرى من ليون غوريتزكا (١٣).

انشغل املدرب الكوستاريكي 
ليوس فرناندو سانشيز كثيرا 
بتأمني مرماه أمام «املانشافت»، 
وضع ٩ العبني في أغلب األحيان 
أمام ناڤاس وترك مهمة الهجمات 
املرتدة على عاتق املهاجم املعزول 
يوهان فينيغــاس، فكانت تلك 
«املهمــة املســتحيلة» التــي لم 
يســتطع فينيغــاس تنفيذها، 
بعدمــا اصطــدم بديڤيــد راوم 
اللذين  وانطونيــو رودريغــز 
تكفال بوضع حد آلماله، وأحبطا 
محاوالته الواحدة تلو األخرى، 
وجــاءت أخطر فــرص الفريق 

الالتينــي في الدقيقة ٤٢ عندما 
أخفق ثنائي قلب الدفاع األملاني 
في التعامل مــع الكرة، لينفرد 
أوســكار دوارتي بنوير، يسدد 
واألملاني يصد ويحولها لركلة 
ركنية. عاب رجال «املاكينات» 
ســوء إنهاء الهجمات كأنهم قد 
ضمنوا النتيجة أو أنهم استخفوا 
أكثــر ممــا يجــب  بخصمهــم 
باستثناء غنابري صاحب الهدف 
الذي كاد يضيف الثاني بتسديدة 
قوية مرت بجانب القائم األيسر 
لناڤاس (٤٠)، لينتهي الشوط 

بتقدم أملاني بهدف وحيد.
تأثر الشوط الثاني بنتائج 
الفــرق األربعــة املتباريــة في 
التوقيت نفسه، اليابان تسجل 
هدفــني متتاليــني فــي شــباك 
املنتخب اإلسباني، فتندفع أملانيا 
لزيادة غلتها من األهداف، وفي 
ذروة الهجــوم األملاني، ينطلق 
الثنائي يلتسني تيخيدا وكيندال 
واتســون بهجمة سريعة جتاه 
مرمــى مانويل نوير، ويســدد 
واتســون فيردهــا احلــارس 

األملانــي لتجد املندفــع تيخيدا 
ليودعها الشباك األملانية معادال 
النتيجة (٥٨)، ويزيد من محن 
املونديــال.  «املانشــافت» فــي 
اســتعاد «املاكينــات» املبادرة، 
ســعيا نحــو تســجيل الهدف 
الثاني، ســدد جمال موســياال 
ليردهــا القائم األميــن لكيلور 
ناڤاس (٦١)، لكن كوستاريكا عاد 
مرة أخرى ليصعق أملانيا بهدف 
ثان جاء بواسطة املدافع خوان 
بابلو ڤارغاس (٧٠)، ولم يطل 
رد «املاكينات» طويال ليســجل 
كاي هاڤيرتــز هــدف التعــادل 
(٧٣)، حــاول بعدهــا نيكالس 
التقــدم  فولكــروغ اســتعادة 
مجددا لكن ناڤاس كان حاضرا 
وحولهــا لركلة ركنيــة ببراعة 
عالية، وبتمريرة عرضية جميلة 
من ســيرج غنابري سجل كاي 
هاڤيرتز هدفه الشخصي الثاني 
والثالــث لبالده (٨٥)، واضاف 
نيكالس فولكروغ رابع أهداف 
بــالده (٨٨)، لكن ذلــك لم يكن 

كافيا للتأهل.

ألول مرة.. طاقم حتكيم نسائي باملونديال
أدار لقاء أملانيا وكوســتاريكا طاقم حتكيم نسائي ألول مرة في تاريخ 
املونديال بقيادة الفرنسية ستيفاني فرابارت حكما للساحة، والبرازيلية نيوزا 
باك مساعد أول، واملكسيكية كارين دياز ميدينا مساعد ثاني، ليكون هذا 
أول طاقم حتكيم نسائي في تاريخ كأس العالم. وكانت الفرنسية ستيفاني 
فرابارت، صاحبة الـ ٣٨ عاما، طرقت التاريخ كونها أول سيدة تدير مباراة 
في كأس العالم حتكيميا، بعد أن شاركت في إدارة مباراة املكسيك وپولندا 

ضمن اجلولة األولى باملجموعة الثالثة.

صيد الكاميرا
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صيد الكاميرا

متابعة: يحيى حميدان

خالف منتخب اليابان كل التوقعات ومتكن من الفوز على إسبانيا ٢-١
أمس على ستاد «خليفة الدولي» في اجلولة الثالثة واألخيرة من منافسات 

املجموعة اخلامسة من كأس العالم املقامة في قطر.
وضمن «الساموراي» تأهله الى دور الـ ١٦ بعدما حجز صدارة املجموعة 
برصيد ٦ نقاط، متقدما على «الثيران» بفارق نقطتني، ليحجز اإلســبان 
املركــز الثاني بعد تفوقهم على أملانيا (٤ نقــاط) بفارق األهداف، ليودع 
«املانشــافات» املونديال رفقة كوســتاريكا صاحبة املركز الرابع واألخير 

برصيد ٣ نقاط.
وبذلك، ستالقي اليابان كرواتيا يوم االثنني املقبل، فيما يلعب املنتخب 

االسباني مع املغرب يوم الثالثاء املقبل.
فرض «الروخا» سيطرته بالكامل على مجريات الشوط األول، وجاءت 
أولى احملاوالت اإلســبانية من سيرجيو بوسكيتس بتسديدة من خارج 
منطقة اجلزاء مرت فوق العارضة العلوية حلارس «الساموراي» شويتشي 
جونــدا (٧)، ورد عليه الياباني جونيا ايتو بفرصة ســانحة للتســجيل 
بعدما اخترق منطقة اجلزاء، ووصلت الكرة له إثر عدة نقالت مميزة من 

زمالئه، اال أن ايتو سدد الكرة خارج املرمى (٨).
بعدهــا اســتحوذ «الروخا» على الكــرة وحرم اليابانيــني من جتاوز 
خط املنتصف، ووضع املهاجم اإلسباني ألڤارو موراتا منتخب بالده في 
املقدمــة بعدما أحرز هدف الســبق إثر متريرة مميــزة من الظهير األمين 

سيزار أزبلكويتا (١٢).
وعلى الرغم من السيطرة اإلسبانية على الكرة ومجريات الـ ٤٥ دقيقة 
األولــى، اال أن فرصه اخلطيرة كانت قليلة، حيث بالغ العبوه في تدوير 

الكرة بينهم بعيدا عن منطقة املناورات، ووصلت نسبة استحواذ «الروخا» 
على الكرة في الشــوط األول إلى ٨٣٪ مقابل ١٧٪ لـ«الســاموراي»، الذي 
لم يســدد العبوه أي تســديدة نحو املرمى اإلسباني، وبلغ عدد متريرات 

إسبانيا ٥٣٠ متريرة وهو رقم كبير جدا.
وقبل إنطالق الشوط الثاني، أجرى مدرب اليابان هاجيمي مورياسو 
تبديلــني لتعزيز النواحــي الهجومية بدخول كاوريو ميتوما وريتســو 
دوان بدال من الظهير األيســر يوتو ناغاتومو وتاكيفوســا كوبو، ليعود 
«الساموراي» بشكل مختلف متاما بعدما سجل دوان هدف التعادل بتسديدة 
قوية من خارج منطقة اجلزاء (٤٨)، ويتحمل هذا الهدف حارس إسبانيا 

أوناي سيمون واملدافع أليكس بالدي.
وقلب أو تاناكا املوازين رأسا على عقب لصالح اليابان بإحرازه الهدف 

الثاني بصناعة من البديل اآلخر ميتوما (٥١).
وحاول مدرب «الروخا» لويس إنريكي تعديل أوضاع فريقه عبر الدفع 
بـ ٣ تبديالت هجومية بدخول فيران توريس وماركو أسينســيو وأنسو 
فاتي، بعد حالة الفتور التي مر بها املنتخب اإلسباني، وكذلك دفع بالظهير 
األيســر جوردي ألبا لالستفادة من جودته في عمل الزيادة العددية عند 
امتالك الكرة، وأخرج إنريكي كال من نيكو وليامس وموراتا وغافي وبالدي.

وفرض اليابانيني حظرا كامال على منطقتهم الدفاعية، ومنعوا «الروخا» 
من االقتراب ليكتفوا بالتســديد من خارج منطقة اجلزاء، ولكن مت إبطال 
محاوالت أسينســيو في مناســبتني وداني أوملو، بسبب التكتل الدفاعي 
اليابانــي. وســنحت فرصة يابانيــة لتعزيز الغلة عبر تســديدة من كو 
أيتاكيــورا من على مشــارف منطقة اجلزاء، جنح احلارس ســيمون في 
التصــدي لهــا (٨٣). وتألق حارس اليابان غونــدا بعدما تصدى حملاولة 

بعيدة من أسينسيو (٨٩)، وأخرى من أوملو كانت أكثر خطورة (٩٠).

«الساموراي» يصرع «الثيران».. ويتأهالن معًا
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«األسود غير املروضة» تطمع في «السيلساو» 

سويسرا تبحث عن األمان أمام صربيا

سونغ: اسم البرازيل يرهب أي فريق.. وتيتي: نلعب بتوازن

ستويكوفيتش يرفض االنتقادات.. وياكني: نستحق التأهل

قال املدير الفني ملنتخب الكاميرون ريجوبير 
ســونغ، ان مواجهة البرازيل ستكون األصعب 

في مشوار األسود غير املروضة باملونديال.
وقال ســونغ خالل املؤمتر الصحافي 
التقدميي للمباراة، إن البرازيل منتخب قوي 
ومتمكن ولديه عناصر لعب كثيرة، مشيرا 
إلى أنه سيخوض املباراة بطموح الفوز، 
حيث ال يوجد امامه سوى هذا األمل 

من اجل التأهل إلى دور الـ١٦.

وأضاف سونغ: «اســم البرازيل يشكل الرهبة 
ألي فريق في العالم، لكن فريقنا ميتلك كل املؤهالت 
من أجل مقارعته والفوز عليه.. نحن أسود أفريقيا 
وإذا لعبنا بتماسك وكفريق واحد ميكننا الفوز على 
البرازيل». بدوره، أكد املدير الفني ملنتخب البرازيل 
تيتي اعتماده على طريقة لعب متوازنة خالل البطولة، 
مع التركيز على اللعب بفاعلية هجومية أمام املنافسني. 
واعتــرف تيتي بأنه ال يعرف بعد التشــكيلة التي 
ســيلعب بها أمام الكاميرون، مشددا على أنه يلعب 

كل مباراة على حدة وأنه ال يفكر حاليا مبباراة دور 
الـ١٦. وردا على ســؤاله عــن إمكانية إراحة بعض 
األساسيني بعد حسم التأهل، قال «كل مدرب يعرف 
مصلحة منتخبه، ويجب إعطاء اجلميع فرصته من 

أجل إظهار مواهبهم لي».
وشدد تيتي على أن مواجهة الكاميرون األخيرة 
في ٢٠١٨ كانت صعبة جدا، وكان املدرب سيدورف 
قادرا على االستفادة من عناصر اللعب لديه، مضيفا 

«لذلك سندخل باحترام كبير ملنتخب الكاميرون».

أكــد املدير الفني للمنتخــب الصربي دراجان 
ستويكوفيتش، أن مواجهة سويسرا ستكون صعبة 
وحاســمة، مؤكدا انه ال بد من حتقيق الفوز رغم 
صعوبة املهمة ألن منتخب سويسرا منافس منظم، 

وأطاح بإيطاليا من تصفيات كأس العالم.
وأشار إلى أن منتخب صربيا عليه عالج األخطاء 
الدفاعية التي ظهرت في لقاء الكاميرون، لكنه رفض 
نغمة االنتقادات التي تعرض لها الفريق بعد التعادل 

مع الكاميرون بنتيجة ٣-٣ في اجلولة الثانية.

وأضاف: «التعادل مــع الكاميرون ليس نهاية 
العالم، نخوض بطولة تنافسية قوية، يجب التحلي 
بالواقعية، فهل املطلــوب من صربيا الوصول إلى 

نصف النهائي مثال؟».
ولفت إلى أنه ال يفكر سوى في لقاء سويسرا 
وأنه غير منشــغل بإمكانية مواجهة البرتغال في 

دور الستة عشر.
من جانبه، أكد املدير الفني ملنتخب سويسرا مراد 
ياكني ان منتخب صربيا قوي يلعب بطريقة مثيرة 

لالهتمام، وميكنه أن يتكيف بسرعة مع طريقة 
لعب اخلصم، وميلك هدافني ومهاجمني جيدين 
للغاية، ولكننا مســتعدون، وسنقدم أفضل ما 
لدينا، ويجب أن نكون مستقرين على مستوى 
الدفاع ونبدأ بطريقة أفضل من املباريات السابقة. 
وتابع: عملنا كثيرا للوصول إلى هذه املرحلة 
ونستحق التأهل إلى ثمن النهائي، وأمتنى أن 
يقف احلظ الى جانبنا، وإذا ما تأهلنا سنكون 

سعداء وفخورين.

رغم صعوبة املهمة التي تنتظره، يأمل منتخب الكاميرون في اقتناص 
بطاقة الصعود لدور الـ١٦، عندما يواجه البرازيل اليوم على ملعب لوسيل 

في اجلولة الثالثة األخيرة ملباريات املجموعة السابعة. 
ويحتل «األســود غير املروضة»، الذي يشــارك فــي كأس العالم للمرة 
الثامنة في تاريخه، املركز الثالث في جدول ترتيب املجموعة برصيد نقطة 
واحدة، بفارق هدف أمام صربيا، متذيل الترتيب، املتساوي معه في نفس 
الرصيــد. في املقابل، يتربع «السيلســاو» على صدارة املجموعة 
برصيد ٦ نقاط، محققا العالمة الكاملة حتى اآلن، عقب فوزه 
في أول جولتني، حيث اقتنص بطاقة الترشــح األولى 
عن تلك املجموعة لألدوار اإلقصائية في البطولة، 
التي يحمل الرقم القياســي في عدد مرات الفوز 
بها برصيد ٥ ألقاب، وهو ما يجعله يخوض 

اللقاء بأعصاب هادئة.
وأصبــح الصــراع محصــورا بــني 
الكاميرون وصربيــا، وكذلك منتخب 
سويسرا، صاحب املركز الثاني برصيد 
٣ نقاط، النتزاع بطاقة العبور الثانية 

في املجموعة إلى الدور املقبل. وال بديل أمام منتخب الكاميرون، الذي يعد 
أكثر منتخبات القارة السمراء مشاركة في كأس العالم، سوى حتقيق الفوز 
على نظيره البرازيلي، في انتظار نتيجة اللقاء اآلخر بني منتخب سويسرا 
ونظيره الصربي. ورمبا يلعب فارق األهداف العام، والذي يتم اللجوء إليه 
حال تساوي منتخبني أو أكثر في رصيد النقاط وفقا لالئحة البطولة، دورا 
مهمــا في حتديد املنتخــب الثاني الصاعد من املجموعة لــدور الـ ١٦ برفقة 
منتخب البرازيل. وعجز «األسود غير املروضة» عن حتقيق أي فوز في أول 
جولتني، حيث استهل مشواره في املجموعة باخلسارة ٠-١ أمام سويسرا، 
قبــل أن يحقق تعــادال مثيرا ٣-٣ مع صربيا في اجلولــة الثانية. ويعاني 
«السيلســاو» من لعنة اإلصابات التي ضربــت صفوفه في البطولة، حيث 

كان أبرز ضحاياها جنمه نيمار، باإلضافة إلى دانييلو وأليكس ساندرو.
وستكون هذه هي املواجهة الثالثة بني الكاميرون والبرازيل في نهائيات 
كأس العالم، حيث حسم منتخب راقصو السامبا املباراتني السابقتني ملصلحته.

وفاز املنتخب البرازيلي ٣-٠ على نظيره الكاميروني في دور املجموعات 
بنسخة البطولة عام ١٩٩٤ بالواليات املتحدة، قبل أن يتغلب عليه ٤-١ في 
اللقاء الثاني الذي جرى بالدور ذاته في نســخة املســابقة عام ٢٠١٤، التي 

جرت على املالعب البرازيلية.

يتطلع منتخب سويسرا حلسم التأهل لدور 
الـــ ١٦، حيث يواجه صربيــا اليوم في اجلولة 

الثالثة األخيرة من املجموعة السابعة.
وميتلك منتخب سويسرا، الذي يشارك في 
كأس العالم للمرة الثانية عشرة في تاريخه، آماال 
كبيرة في الصعود لألدوار اإلقصائية للمونديال 
للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.
ويحتل منتخب سويســرا املركز الثاني في 
ترتيــب املجموعــة برصيد ٣ نقــاط، بفارق ٣
نقــاط خلف منتخب البرازيــل املتصدر، الذي 
ضمــن صعوده للدور املقبل في البطولة، قبل 
لقائه منتخب الكاميرون، صاحب املركز الثالث 
بنقطة واحدة، الذي يتفوق بفارق األهداف على 
منتخــب صربيا متذيل الترتيــب الذي ميتلك 

نفس الرصيد.
وأصبح الصــراع محصورا بني سويســرا 
والكاميــرون وصربيا، النتــزاع ورقة العبور 

الثانية في هذه املجموعة إلى الدور املقبل برفقة 
البرازيل.

وافتتح منتخب سويسرا مشواره في البطولة 
بفــوز صعب ١-٠ على الكاميــرون في اجلولة 
األولى، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها أمام املنتخب 

البرازيلي في اجلولة املاضية.
مــن جانبه، ال ميلك منتخــب صربيا، الذي 
يشارك في املونديال للمرة الثالثة في تاريخه 
حتت هذا املســمى بعدما كان يلعب حتت اسم 
يوغوسالفيا في أكثر من مناسبة، مصيره في 
يده، حيث يتعني عليه الفوز على سويسرا في 
انتظار نتيجة املواجهة البرازيلية - الكاميرونية، 

من أجل الصعود للدور املقبل.
ويصعد املنتخب الصربي للدور القادم، حال 
فوزه على سويسرا وتعادل أو خسارة الكاميرون 
أمام البرازيل، وهو احتمال يبدو قائما ومنطقيا 

للغاية لفريق املدرب دراغان ستويكوفيتش.

كما أن الفوز على املنتخب السويسري وكذلك 
انتصــار الكاميرون على البرازيل، رمبا يجعل 
الصعود من نصيب منتخب صربيا، حال تفوقه 
على املنتخب الكاميروني بفارق األهداف، الذي 
سوف يحتكم إليه املنتخبان في ظل تساويهما 

في رصيد ٤ نقاط في تلك احلالة.
واســتهل منتخــب صربيــا مشــواره فــي 
املجموعــة باخلســارة ٠-٢ أمــام البرازيل في 
اجلولــة االفتتاحيــة، قبل أن يفــرط في الفوز 
على الكاميرون، ليتعادل معه ٣-٣ في الدقائق 
األخيرة. وســتكون هذه املواجهــة هي الثانية 
على التوالي بني منتخبي سويســرا وصربيا 

فــي كأس العالم، بعدما ســبق أن التقيا في 
مرحلة املجموعات بنسخة املسابقة املاضية 
التي أقيمت في روسيا قبل ٤ أعوام، حيث 

انتهت املواجهة بفوز السويسريني ٢-١
على الصرب.
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غانا للثأر من األوروغواي وسواريز 

أدو: جاهزون ألي سيناريو.. وألونسو: متفائل بالتأهل

سانتوس: منلك أفضل الالعبني.. وبينتو: مواجهة صعبة

أكــد املدير الفني للمنتخب الغانــي أوتو أدو أن 
مباراة أوروغواي ستكون قوية وصعبة، موضحا أن 
اجلميع يعلم ما حدث في مونديال ٢٠١٠ عندما أطاحت 

أوروغواي بغانا من ربع نهائي املونديال.
وقال أدو في املؤمتر الصحافي التقدميي للمباراة، إن 
أوروغواي يضم العديد من الالعبني الرائعني، موضحا 
أنها ستكون مباراة صعبة، ويجب التركيز على اجلانب 
البدني. وعن تألق محمد قدوس جنم أياكس، أشــار 
إلى أنه العب ممتاز، يقوم بعمل رائع، كما أن املدافعني 

يبذلون مجهودا كبيرا للحد من هجمات املنافسني». 
وعن الثأر من مباراة ربع نهائي كأس العالم ٢٠١٠، التي 
فازت بها أوروغواي، أكد أن اجلميع مطالب ببذل اجلهد 
بغض النظر عن الثأر، موضحا أنه استعد للمباراة مثل 
أي لقاء. وأوضح أن املنتخب الغاني ال يشعر بالضغط 
من هذه املواجهة، مؤكــدا أن مباراة ٢٠١٠ كانت يوما 
حزينا للكرة الغانية، ولكن بالنســبة له كمدرب هذه 
مباراة طبيعية وال ميكن تغيير املاضي بشأن ما حدث.

وقال أدو: «تابعنا وحللنا منتخب أوروغواي، نعلم 

جيدا نقاط القوة والضعف فيه، ونحن 
جاهزون ألي سيناريو تكتيكي داخل امللعب».

من جانبه، أكد املديــر الفني ملنتخب أوروغواي 
دييغو ألونسو أنه يشــعر بأن منتخبه سيتأهل إلى 
ثمــن النهائي، وقال على هامــش املؤمتر الصحافي 
علينا التركيز على حصد الـ ٣ نقاط، وتقدمي أداء جيد.

وعن ملسة يد سواريز في ٢٠١٠، وهل يود أن يفعلها 
مجددا إن كان ذلك سيجلب الفوز قال ألونسو: «كل 

مباراة مختلفة، ال أعتقد أن تلك احلادثة ستتكرر».

الفني ملنتخب  املديــر  صرح 
البرتغال فرناندو ســانتوس بأنه 
سيلعب على الفوز فقط أمام كوريا 
اجلنوبية للحفاظ على املركز األول 
في املجموعة. وأضاف ان املنتخب 
الكوري لديه مؤهالت كثيرة، ومستواه 
ممتاز وهــو فريق منظم، وكل ذلك مرتبط 
بأسلوب تدريب باولو بينتو». وتابع: «يبدو أن بينتو 
لديه مبادئ مميزة، في غالبية األحيان قد ال تكون 

الهجمات سريعة لكنهم ال يتركون املباراة وينفذون 
اخلطة حتى النهاية، وهذا شــاهدناه في لقائهم ضد 
غانا، أظن أنهم مستعدون وسيقدمون مباراة جيدة، 
أما نحن فعلينا االستمرار في التطور، أهم شيء ثقتي 
في الالعبني، أثق بهم جميعا». وشدد سانتوس على 
أنه يأخذ كل مباراة فــي املونديال على حدة، ويأمل 
أن يكون الالعبون جميعا جاهزين، لكن من املهم أن 
يحصل الالعبون على راحة لتجنب اإلرهاق. وأضاف: 
«الشــعب البرتغالي يؤكد أننا مــن أفضل املنتخبات 

وأننا منلك مجموعة من أفضــل الالعبني في العالم 
وكلنا نؤمن بذلك». من جانبه، أكد املدير الفني ملنتخب 
كوريا اجلنوبية البرتغالي باولو بينتو، صعوبة مواجهة 
البرتغال، وقال: يجب علينا أن نكمل املسار ونستمر 
في اللعب بشكل جيد، ويجب علينا أن نعي أن الفريق 
اخلصم قوي جدا، ســواء فرديا أو جماعيا وهو من 
بني أفضل أجيال البرتغال، لكني أؤمن بقدرات فريقي، 
وأعرف أنهم سيبذلون ما بوسعهم وأنا متأكد من أنهم 
قادرون على اتخاذ القرارات وهم على أرض امللعب.

يســعى املنتخب الغاني إلى رد الصاع صاعني 
لألوروغواي، عندما يالقيها اليوم في اجلولة الثالثة 

واألخيرة من منافسات املجموعة الثامنة.
حرمــت األوروغواي غانا مــن إجناز تاريخي 
في نسخة جنوب أفريقيا عام ٢٠١٠ عندما أطاحت 
بهــا من الدور ربــع النهائي للمونديــال األفريقي 
بركالت الترجيح في مباراة «شهيرة» التزال خالدة 
في األذهان بلمســة اليد املتعمدة للمهاجم لويس 
سواريز في الثواني األخيرة من الشوط اإلضافي 
إلبعاد كرة كانت في طريقها الى معانقة الشباك.

وقتها انبرى أسامواه جيان للركلة لكنه أهدرها، 
فاحتكم املنتخبان الى ركالت الترجيح التي ابتسمت 
للمنتخب االميركي اجلنوبي ٤-٢ وأوقفت احللم 
الغاني بأن يصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى 

دور األربعة. 
يدخل املنتخب الغاني مواجهة اليوم بأفضلية 
احتالل املركــز الثاني برصيد ثــالث نقاط مقابل 

نقطة واحدة لألوروغواي صاحبة املركز األخير. 
ويحتاج بطل القارة السمراء أربع مرات إلى الفوز 
للحاق بالبرتغال املتصدرة بانتصارين متتاليني، 
لكن التعادل قد يكــون كافيا أيضا في حال تعثر 

كوريا اجلنوبية أمام سيليساو القارة العجوز.
أما األوروغواي، بطلة العالم عامي ١٩٣٠ و١٩٥٠، 
فستكون مطالبة بالفوز من أجل التأهل ألن التعادل 

واخلسارة سيلقيان بها خارج قطر.
واســتعاد منتخب غانا الكثير مــن بريقه في 
املونديال خالل النسخة احلالية، فرغم خسارته ٢-٣

أمــام البرتغال في اجلولة االفتتاحية باملجموعة، 
لكنه كان نــدا حقيقيا لرفاق النجم كريســتيانو 
رونالدو، وكان قريبا من خطف نقطة التعادل على 
أقل تقدير، لوال ســوء احلظ الذي الزم العبيه في 

الكثير من الفرص التي سنحت لهم.
وواصل املنتخب الغانــي تألقه في املونديال، 
بعدما اقتنص انتصارا مثيرا من بني أنياب منتخب 

كوريا اجلنوبية ٣-٢ في اجلولة الثانية، ليحيي 
آماله بشدة في الصعود للدور املقبل.

وكان الفوز على كوريا اجلنوبية هو الرابع في 
تاريخ منتخب غانا باملونديال، مقابل ٣ تعادالت 
و٥ هزائم، علما بأنه أول انتصار للمنتخب امللقب 
بـ«النجوم السوداء» على أحد املنتخبات اآلسيوية.
من جانبه، بدا منتخب أوروغواي بعيدا متاما 
عن مستواه في تلك البطولة، رغم امتالكه العديد 
من النجوم الكبــار احملترفني بأندية الصفوة في 
أوروبــا مثــل فيديريكــو فالفيردي، جنــم ريال 
مدريد اإلسباني، وداروين نونيز، جناح ليڤربول 
اإلجنليزي، وإدينســون كافاني، مهاجم ڤالنسيا 
اإلســباني املخضرم. وافتتح منتخب أوروغواي 
مشواره بالتعادل بدون أهداف في مباراته األولى 
بالبطولة أمام كوريا اجلنوبية، قبل أن يخسر 

أمام منتخب البرتغال ٠-٢ في اجلولة الثانية.

يسعى منتخب كوريا اجلنوبية القتناص 
بطاقة الصعود لدور الـ ١٦ في نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم، املقامة حاليا 
في قطر، حينما يلتقي مع منتخب 
البرتغال اليوم، على ملعب املدينة 
التعليميــة، ضمن منافســات 
واألخيــرة  الثالثــة  اجلولــة 
باملجموعــة الثامنة من مرحلة 

املجموعات في البطولة.
ويخوض منتخب البرتغال املباراة 
بأعصــاب هادئة، بعدما حســم التأهل 
لــألدوار اإلقصائية منــذ اجلولة املاضية، 
حيث يتربع علــى الصدارة برصيد ٦ نقاط، 
إثــر فوزه في أول جولتــني، لينحصر الصراع 
على بطاقة الصعود الثانية بتلك املجموعة بني 
منتخبات كوريا اجلنوبية وغانا وأوروغواي.

ويأمــل «محاربــو التايغــووك»، الذي 

يشــارك في املونديال للمــرة الـ ١١ في تاريخه، 
في احلصول على تذكرة التأهل الثانية عن تلك 
املجموعــة، رغم صعوبــة املهمة التي تنتظره، 
حيث يحتل املركز الثالث برصيد نقطة واحدة، 
بفارق األهداف أمام منتخب أوروغواي، متذيل 
الترتيب، الذي ميتلك نفس الرصيد من النقاط، 
فــي حني يوجد منتخب غانــا في املركز الثالث 

برصيد ٣ نقاط.
وكان منتخب كوريا اجلنوبية بدأ مشــواره 
في املجموعة بالتعادل بدون أهداف مع منتخب 
أوروغــواي، قبــل أن يخســر ٢-٣ أمام نظيره 

الغاني في اجلولة املاضية.
وســيتعني على البرتغالــي باولو بينتو، 
املدير الفني ملنتخب كوريا اجلنوبية، مشاهدة 
مباراة فريقه احلاسمة ضد منتخب بالده من 
املدرجــات، بعدمــا تلقى بطاقة حمــراء عقب 
انتهاء مباراة الفريق ضد غانا، القتحامه أرض 

امللعب واحتجاجه بشــكل عنيف ضد احلكم 
اإلجنليزي أنتوني تايلور، الذي أدار املباراة، 
إلطالقه صافرة النهاية قبل تنفيذ ركلة ركنية 

للمنتخب الكوري.
أما املنتخب البرتغالي، فمن املرجح أال يدفع 
فرناندو سانتوس، مدرب املنتخب بجميع أوراقه 
الرابحة في املباراة، من أجل إراحة جنومه قبل 
خوض غمــار األدوار اإلقصائية، التي يتطلع 
املنتخب امللقب بـ «برازيل أوروبا» في املضي 
قدما بهــا. ويكفي منتخب البرتغال احلصول 
على نقطة التعادل إلنهاء مشواره في املجموعة 
وهو متربعا علــى الصدارة، ومالقاة وصيف 

بطل املجموعة السابعة في دور الـ ١٦. 
وظهر املنتخب البرتغالي مبستوى متوسط 
خالل فوزه على نظيره الغاني ٣-٢، في اجلولة 
االفتتاحية، قبل أن يتحسن األداء نسبيا في املباراة 

األخرى، خالل انتصاره على أوروغواي ٢-٠.

«محاربو التايغووك» الستغالل أعصاب البرتغال الهادئة
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غافي امتداد ألساطير برشلونة.. وأمتنى رؤية ميسي بقميص ناديه األرجنتيني القدمي

بوكيتينو لـ «األنباء»: مبابي سينال جائزة أفضل العب
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

أكد املدرب األرجنتيني الســابق لنادي باريس ســان 
جرمان وتوتنهام ماوريســيو بوكيتينو أنه ال ميانع في 
تدريب املنتخب اإلجنليزي وخالفه املدرب احلالي غاريث 

ساوثغيت، بعد نهاية مونديال قطر.
وقال بوكيتينو لـ«األنباء» إنه فوجئ بارتداء مواطنه 
ميسي قميص سان جرمان، مؤكدا أنه كان يتوقع أن يستمر 
ليونيل في صفوف برشــلونة حتى االعتزال. وتابع أنه 
يشعر بالفخر لكون ناديه السابق نيولز أولد بويز، شهد 
انطالق أسطورة الكرة األرجنتينية الراحل مارادونا وأيضا 
ميســي، وأنه لم يســبق له االلتقاء مبارادونا، متمينا أن 

يشاهد ميسي بقميص نيولز أولد بويز مجددا.
وأشاد بأداء املنتخب الفرنسي حامل اللقب رغم خسارته 
األخيرة أمام املنتخب التونســي ٠-١ في كبرى مفاجآت 
مونديال قطر، مشيرا الى أن «الديوك» تعاني من وجود 
غيابات في صفوفه أبرزها كرمي بنزمية وبول بوغبا ونغولو 
كانتي ومايك مينيان وبريسنيل كيمبيمبي وكريستوفر 

نكونكو. هذا، ورشــح بوكيتينو جنم الفريق الباريسي 
كيليان مبابي لنيل جائزة أفضل العب بالبطولة وأيضا 
هدافهــا، موضحــا أن زميله في النادي الباريســي نيمار 
ســيكون له دور مع منتخب بالده البرازيل، ومتمنيا أن 
يتعافــى من اإلصابــة التي أبعدته عــن مباراتي اجلولة 

الثانية والثالثة من دور املجموعات. 
 وحتدث بوكيتينو عن منتخب إسبانيا، مؤكدا أن مدربها 
لويس إنريكي من املدربني املتميزين في الكرة اإلسبانية، 
ويقدم عمال رائعا مع «املاتادور» منذ توليه املهمة، وعلى 
املستوى الشخصي فأنا أقدره كمدير فني، رغم اختالفي 
مع طريقة لعب املنتخب اإلسباني في املونديال وحتديدا 

خالل لقاء أملانيا.
وتنبأ مدرب توتنهام السابق مبستقبل الشاب غافي مع 
الكرة اإلسبانية، مؤكدا أنه موهبة كروية رائعة، السيما 
أنه يسير بخطى ثابتة نحو الوصول إلى درجات التألق 
مع الكرة العاملية خالل السنوات القادمة، كما قال إن زميله 
بيدري لديه عيب خطير وهو أنه بطيء، ورغم ذلك فهو 

امتداد ألساطير برشلونة تشافي وإنييستا.

مشجع سعودي يكشف رحلته في املونديال
وجه املشجع السعودي الشهير محمد الكربي، 
الشكر إلى قطر على تنظيمها لكأس العالم، واالهتمام 
الكبير بذوي الهمم في املونديال العاملي، وتقدمي كل 
التسهيالت لهم من أجل االستمتاع بالبطولة على 
كل اجلوانب والنواحي سواء في املالعب أو أماكن 

اجلماهير أو حتى أماكن الترفية واألسواق.
وقال الكربي: «ال أجد أي صعوبة في املواصالت 
واملالعب، هناك سهولة شديدة في التعامل واحلركة، 
لقد ســافرت إلى اليابان وهي بلد التطور، لم أجد 
فيها ما وجدته في قطر من ســهولة ويســر في 
احلركة، وأســعى دائما إلى حضور كل مباريات 

العرب في املونديال، ذهبت إلى الســعودية وقطر 
وتونس واملغرب، وسوف أستمر مبشيئة اهللا ألن 

األمور تتم بكل سهولة ويسر لنا هنا في قطر».
وأضاف: «ذهبت إلى ستاد لوسيل وكتارا وسوق 
واقف، وإن لم أنتقل باملترو أجد ســيارة ببساطة 
تنقلني إلى املكان الذي أريده، الســعودية وقطر 
وكل العرب شــعب واحد، مــا فعلته قطر يجعلنا 
نفتخر بها كلنا كعرب، كنت أحلم أن أشــاهد مثل 
هذه املالعب وحتقق حلمي هنا، إنها شــيء حتفة 
ورائع بكل املقاييس، ولــم أتوقع أن يتحقق ذلك 

على أرض الواقع».

مينديش البرتغالي 
يوّدع املونديال

أعلن املدير الفني ملنتخب البرتغال فرناندو سانتوس، 
أن نونو مينديش سيغيب عن بقية منافسات البطولة، لكنه 

سيبقى حتى نهاية مشوار الفريق بالبطولة.
وكان ظهير أيسر باريس سان جرمان أحد العناصر 
املهمة في صفوف املنتخب، لكن إصابة في الفخذ أضعفت 

آماله في مشاركته بباقي مباريات املسابقة.
وشــارك مينديش في القائمة األساســية للمنتخب 
البرتغالي خالل فوزه ٣-٢ على غانا في اجلولة االفتتاحية 
للمجموعة السابعة، كما بدأ مواجهة أوروغواي باجلولة 
الثانية، لكنه اســتبدل بعد ٤٢ دقيقة فقط ليحل رافاييل 
جويريرو العب بوروســيا دورمتوند بدال منه. وغادر 

مينديش (٢٠ عاما) ملعب املباراة وهو يبكي.
وحتدث سانتوس عن مينديش قائال: «سيبقى معنا 
هنا في قطر ألن هذا ما أراده الالعبون. لقد أراد البقاء هنا 
معنا، وهذا يعكس حقا روح الفريق ومدى احتادنا جميعا».

وأوضح: «أشعر باحلزن على أولئك الذين لن يتمكنوا 
من اللعب، لكن هذا ينبغي أن يشجعني والالعبني اآلخرين، 

ألنه يتعني علينا تعويض هؤالء الغائبني».

«الطواحني» لعبور أمريكا
إلى ربع النهائي غدًا

تنطلق مساء غد السبت مباريات دور 
الـــ ١٦ من كأس العالــم املقامة في قطر 
حاليا، وذلك بلقاء يجمع بني منتخبي 
هولندا والواليات املتحدة على ستاد 
خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

وجاء تأهــل «الطواحني» عقب 
تصدرهم املجموعة األولى برصيد 
٧ نقاط، فيما حل «أبناء العم سام» 
فــي وصافــة املجموعــة الثانية 

برصيد ٥ نقاط.
الهولندي  ويتسلح املنتخب 
مبجموعة من عناصر الشــباب 
واخلبرة يتقدمهم القائد فيرجيل 
فان دايك وناثان آكي وفرينكي 
دي يونــغ ودافــي كالســني، 
ويتواجــد في املقدمــة مفاجأة 
البطولة املهاجم كودي غاكبو 
بعد تسجيله ٣ أهداف من أصل 
٥ سجلها «الطواحني» في دور 

املجموعات.
واستقبل الهولنديون هدفا 
وحيدا في دور املجموعات، لذلك 
يعول مدرب «الطواحني» لويس 
فــان غال على صالبــة الدفاع وتألق 

احلارس أندريس نوبيرت.
هذا، وعــاد املدافعان جيرميي فيرمبونغ 
وســتيفان دي فــري لتدريبــات املنتخــب 

الهولندي أمس اخلميس بعد تعرضهما إلصابة 
طفيفة منعتهما من التدرب في االيام املاضية.

ومير املنتخب الهولندي بفترة مميزة حتت 
قيــادة فان غال، حيث لم يتلق أي هزمية في 
١٨ مباراة مبختلف املسابقات منذ تعيينه في 

هذا املنصب خالل العام املاضي.
وبحسب شبكة «أوبتا» لإلحصائيات، فإن 
لويس فان غال خاض ١٠ مباريات كمدرب في 
كأس العالم، ولم يخســر في أي واحدة منها، 
إذ فاز في ٧ مواجهات وتعادل في ٣ مناسبات.
وأشارت الشــبكة إلى أن الرقم الذي كتبه 
فان غال باسمه لم يحققه أي مدرب في تاريخ 

املسابقة من قبل.
وفازت هولندا على الســنغال في املباراة 
األولــى (٢-٠)، قبل أن تتعادل مع اإلكوادور 
(١-١)، لتنهــي دور املجموعــات بالفوز على 

قطر (٢-٠). 
في اجلهة املقابلة، لم يقدم املنتخب االميركي 
األداء املنتظــر منــه في منافســات املجموعة 
الثانية، على الرغم من عدم خسارته، اال أنه 
حقق فوزا وحيدا على إيران ١-٠، بعد تعادلني 

مع ويلز ١-١، وإجنلترا ٠-٠. 
وسجل هدفي «أبناء العم سام» في البطولة 
كل من تيموثي ويا وكريستيان بوليسيتش، 
وهو ما يكشــف عن وجود مشكلة هجومية 
كبيرة في صفــوف املنتخــب األميركي رغم 

األسماء املميزة التي يضمها.
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تشيزني خسر رهانه 
مع ميسي!

كشــف حارس پولندا فويتشــك تشــيزني عن رهانه مع النجم األرجنتيني 
ليونيل ميســي خالل لقاء املنتخبني أمس االول، مصرحا بأنه دخل في رهان مع 
ميســي بشأن عدم احتســاب حكم املباراة ركلة جزاء لألرجنتني في املباراة التي 

جرت بني املنتخبني باجلولة الثالثة (األخيرة) للمجموعة الثالثة.
وتصدى تشــيزني لركلة جزاء نفذها ميســي خالل املباراة التي انتهت بفوز 

األرجنتني ٢-٠ بعد قرار مثير للجدل من حكم اللقاء الهولندي داني ماكيلي.
وقرر ماكيلي احتســاب ركلة اجلزاء، بعد مشاهدة احتكاك وقع بني تشيزني 
.(VAR) وميسي داخل منطقة جزاء پولندا، بناء على مشورة حكم الڤيديو املساعد
وكان حارس مرمى يوڤنتوس اإليطالي مقتنعا بأن اللعبة ال تستحق احتساب 
ركلة جزاء، حتى أنه ذهب للمراهنة مع جنم باريس ســان جيرمان أثناء توقف 
املباراة، رغم أنه ال يعتزم دفع الرهان. وقال تشيزني عقب املباراة: «حتدثنا قبل 
ركلة اجلزاء. أخبرته أنني أستطيع املراهنة عليه مببلغ ١٠٠ يورو بأن (احلكم) 
لن يحتســبها. لذلك، خســرت رهانا ضد ميســي». وأضاف: «ال أعرف ما إذا كان 
ذلك مسموحا به في كأس العالم، ورمبا سأتعرض لإليقاف بسبب ذلك (مازحا)، 
لكنني ال أهتم اآلن. ولن أدفع له أيضا! ١٠٠ يورو». وبعدما تصدى لركلة اجلزاء 
التي نفذها ميسي، بات تشيزني ثالث حارس مرمى في تاريخ كأس العالم ينقذ 
ركلتي جزاء في نسخة واحدة باملونديال، باستثناء ركالت الترجيح، وذلك بعدما 
أبعد ركلة جزاء أخرى نفذها النجم السعودي سالم الدوسري في اجلولة الثانية.
وكانت احتفاالت تشــيزني صامتة، رغم ذلك، بســبب املنافسة الشديدة على 
حجــز بطاقتي التأهل لدور الـ ١٦ باملجموعة الثالثة، حيث انتزع منتخب پولندا 
ورقة الترشح بعدما حصل على املركز الثاني بفارق األهداف أمام املكسيك صاحب 

املركز الثالث الذي تساوى معه برصيد ٤ نقاط.
وأكــد: «نعــم، لقد كان األمر رائعا، لم أكن أعرف في ذلك الوقت أن هذا اإلنقاذ 

سيساعدنا على جتاوز األمر، لذا حاولت عدم االحتفال».
واســتدرك تشيزني قائال «لكنني حظيت ببعض احلظ السيئ في البطوالت 
الكبيــرة حتــى اآلن، كأس العالم املاضية بروســيا قبل ٤ ســنوات كانت مروعة 
بالنســبة لي (اخلروج من دور املجموعات) وأنا أدين بالكثير للفريق وفي آخر 

مباراتني متكنت من مساعدتهم قليال».
ويستعد منتخب پولندا، الذي بلغ األدوار اإلقصائية للمرة األولى منذ نسخة 
١٩٨٦ باملكسيك، ملواجهة حامل اللقب فرنسا في دور الـ ١٦ باملونديال على ملعب 

الثمامة األحد القادم.

االحتاد القطري 
يدرس إعفاء سانشيز

يدرس االحتاد القطري إعفاء املدرب اإلسباني فيليكس 
سانشيز من استكمال مشواره مع املنتخب، وذلك بعد اخلروج 
املبكر من املونديال رغم الدعم الكبير له قبل انطالق البطولة 
من إقامة معسكرات تدريبية في أوروبا وخوض مباريات ودية 
مع منتخبات وأندية أوروبية وأخرى من أميركا اجلنوبية.

وكان االحتاد القطري ينوي اإلطاحة بسانشيز من منصبه، 
وإسناد مهمة تدريب «العنابي» إلى مدرب عاملي، ولكن جناح 
فيليكس في التتويج بلقب كأس آسيا ٢٠١٩ باإلمارات للمرة 
األولى في التاريخ، وأيضا حتقيق نتائج متميزة في بطولة 
الكأس الذهبية ووصوله لنصف النهائي واخلسارة بصعوبة 
أمام أميركا املستضيف بهدف نظيف، حال دون اإلطاحة به.

يذكر أن فيليكس سانشيز تولى تدريب املنتخب القطري 
األول في ٢٠١٧، خلفا لألوروغوياني خورخي فوساتي.

وكان املنتخب القطري حقق رقما سلبيا خالل مشاركته 
في املونديال، بعدما تلقى ٣ هزائم في مرحلة املجموعات، إذ 
تلقت شباكه ٧ أهداف وسجل هدفا واحدا فقط أمام السنغال 
بتوقيع محمد مونتــاري، وعليه تعتبر هذه احلصيلة هي 
األسوأ لدولة مضيفة لكأس العالم منذ انطالقها عام ١٩٣٠.

«التانغو» ملواصلة حلم اللقب 
مبواجهة «الكانغارو» السبت

يســعى منتخب األرجنتني لتفادي الوقوع في احملظور 
أمام أســتراليا غدا السبت على ســتاد أحمد بن علي، وذلك 
في املباراة الثانية من دور الـ ١٦ لبطولة كأس العالم املقامة 

في قطر.
ووصل «التانغو» لهذا الدور بعد تصدره املجموعة الثالثة 
برصيــد ٧ نقــاط، في حــني خطف «الســوكروس» وصافة 
املجموعة الرابعة برصيد ٦ نقاط بالتساوي مع حامل اللقب 

فرنسا الذي تقدم بفارق األهداف.
ودخل األرجنتني منافســات كأس العالم بطريقة كارثية 
بعدمــا تلقى هزمية تاريخية على يد الســعودية ١-٢، قبل 
أن يعود بقوة ويهزم املكسيك ٢-٠ وبولندا بذات النتيجة.

ويعول «التانغو» على أسطورته ليونيل ميسي الذي سجل 
هدفني حتى اآلن في املونديال القطري، ويطمح «البرغوث» 
لقيادة منتخب بالده للقب الغائب عن خزائنه منذ عام ١٩٨٦.

وقــال ميســي، الذي خــاض ٢٢ مباراة فــي كأس العالم 
بعدما شارك األربعاء أمام پولندا، «إنه من دواعي سروري 
أن أستمر في حتقيق األرقام القياسية، دييغو مارادونا كان 
سيسعد جدا من أجلي ألنه لطاملا أظهر حبه لي، لكنني سعيد 

باملباراة وبالتأهل إلى ثمن النهائي».
وكان ميسي قد جتاوز مارادونا في رقمه القياسي اخلاص 
باملشــاركة فــي أكبر عدد من املباريات فــي كأس العالم مع 

منتخب األرجنتني.
وحول مواجهة أســتراليا في ثمن النهائي، قال ميســي 
«ندرك أن جميع اخلصوم معقدون. علينا أن نفرض أسلوبنا 

ونفوز وسنبدأ في االستعداد للمباراة مباشرة».
وامتدح ميســي زمالءه قائال «لدينــا فريق رائع كل من 
فيــه يقدم أداء جيدا وهذا مهم للغاية في مســابقة قصيرة 
بهــا العديد مــن املباريات. وعندما يتعــني على أحد اللعب 

يقدم كل ما لديه».
وفي اجلهة املقابلة، يدرك املنتخب االسترالي أن املواجهة 

أمام األرجنتني ستكون شاقة وحتتاج ملجهود مضاعف.
وبدأ «الســوكروس» مشواره في املونديال بالهزمية من 
فرنســا ١-٤، قبل أن يتغلب علــى تونس والدمنارك بذات 

النتيجة (١-٠)، ويحتاج املنتخب االســترالي لزيادة 
النجاعــة الهجومية فــي مواجهة خصم صعب 

وكبيــر غدا. وأكد مدافع منتخب أســتراليا، 
ميلــوس ديغينيك، أن مبــاراة األرجنتني 
ستكون مباراة يتواجه فيها ١١ أمام ١١ مع 

وجود ميسي فقط.
وقــال ديغينيــك «لطاملــا أعجبــت 

مبيسي، أعتقد أنه أفضل العب رأيته 
على اإلطالق، لكن ليس من الشرف 
اللعب أمام ميسي، فهو مجرد إنسان 
مثلنا جميعا. من الشرف التواجد 
في ثمن نهائي املونديال. هذا شرف 

في حد ذاته».
وأبرز ديغينيك أن أستراليا 
تعلمت من الهزمية أمام فرنسا 
١-٤ في اجلولة األولى بدور 
املجموعات، ما دفعها للفوز 
الحقا على تونس والدمنارك.

وعن مواجهة األرجنتني، قال 
إنها «ســتكون مختلفــة متاما. أمامنا 

وقت لالستعداد. ندرك أنها متتلك فريقا مليئا 
بالنجوم. حتى ديبــاال يجلس على دكة البدالء 

وكذلك الوتارو مارتينيز».



العدواني: نفخر بنجاح الدوحة الكبير في تنظيم أضخم حدث رياضي

بدعوة من أمير قطر.. «بالط الشهداء» 
يحضرون مباراة البرتغال وكوريا اجلنوبية

عبدالعزيز الفضلي - الدوحة: عبدالعزيز جاسم وفريد عبدالباقي

وصل وفد مدرســة بالط الشهداء الثانوية 
للبنــني إلى مدينة الدوحة، حلضور جانب من 
مباريات املونديال، وذلك تلبية لدعوة من أمير 
دولة قطر صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد 
لهم حلضور إحدى مباريات كأس العالم، وذلك 
هدية عرفان الحتفالية أقامتها املدرسة ابتهاجا 
مبناسبة تنظيم قطر ألول مونديال على أرض 

عربية.
وفي مقطع الڤيديو الشهير، وصف الطالب 
التنظيم القطري للبطولة الكروية بأفضل نسخة 
كأس عالم، وعدوا جناح قطر فيها جناحا عربيا. 
ويتكون وفد املدرسة من ١٠٤ أشخاص ٦٨ طالبا 

و٣٢ معلما واملدير و٣ مدراء مساعدين.
ومــن املقــرر أن يحضر وفد املدرســة لقاء 
البرتغــال وكوريا اجلنوبية اليوم على ســتاد 
املدينــة التعليمية في ختــام مباريات اجلولة 

الثالثة من دور املجموعات.
وكان وزيــر التربية ووزير التعليم العالي 
والبحــث العلمي د.حمد العدواني قد اســتقبل 
في مكتبه صباح أمس السفير القطري علي آل 
محمود، تقديرا للدعوة الكرمية من قيادة دولة 
قطر ملدرســة بــالط الشــهداء الثانوية - بنني 
حلضور مباريات بطولة كأس العالم، وحضر 
اللقاء وفد من مدرســة بالط الشــهداء برئاسة 

وشعبا يشيدون بالتطور الكبير الذي تشهده 
قطر على جميع األصعدة خاصه النجاح الكبير 
في تنظيمها لــكأس العالم، والذي يعد أضخم 
حــدث رياضي ينظم للمــرة األولى في منطقة 

الشرق األوسط، والذي نفخر به جميعا.
من جهته، قال مدير مدرسة بالط الشهداء 
علــي الظفيري: «إننا ســعدنا بهــذه الدعوة 
واالستضافة من حاكم دولة قطر سمو الشيخ 
حمد بن متيم». وأشار إلى أن اإلدارة املدرسية 
حتــرص دائما علــى ترســيخ أواصر احملبة 

والوحدة اخلليجية.

مدير املدرسة علي الظفيري.
وأكد د.العدواني عمق وقوة العالقات األخوية 
التي تربط بني الكويت وقطر على املســتويني 
الرسمي والشعبي، وما لها من امتداد تاريخي 

بني البلدين الشقيقني.
كما عبر العدواني عن شكره وتقديره ألمير 
دولة قطر صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثانــي على الدعوة الكرمية والبادرة األبوية 
ألبنائه طلبة مدرســة بالط الشــهداء الثانوية 

للبنني حلضور مباريات بطولة كأس العالم.
وأكــد الوزير العدوانــي أن الكويت حكومة 

د.حمد العدواني مستقبال طلبة مدرسة بالط الشهداء الثانوية

وفد املدرسة بعد وصوله مطار الدوحة
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تغريدات النجوم
إعداد: يحيى حميدان

د.حمد العدواني والسفير القطري علي آل محمود ووفد مدرسة بالط الشهداء

أمتنى تواجد «األزرق» ومصر في كأس العالم ٢٠٢٦

نادر السيد لـ «األنباء»: أشجع األرجنتني 
وهي األقرب لتحقيق اللقب

الدوحة - عبدالعزيز جاسم 

أكد حارس مرمى منتخب مصر السابق 
النجم نادر السيد أنه كان يتمنى تواجد 
منتخب الكويت الذي حقق نتائج الفتة 
مع جنومه الســابقني في مونديال قطر، 
متمنيا أن يســتعيد «األزرق» مســتواه 
القــدمي ســريعا وان يتواجد رفقة مصر 
فــي كأس العالم املقبلة، مشــيرا إلى أن 
الكويت نظمت مباراة مصر وبلجيكا الودية 
بطريقة مميزة وبحضور جماهيري كبير.
وقال الســيد فــي تصريــح خاص لـ 
«األنباء» خالل تواجده بالدوحة حلضور 
فعاليات كأس العالم إن كأس العالم احلالي 
هو كأس عالم عربي بسبب التالحم العربي 
الكبير الذي شاهدناه فكل مشجع لم يعد 
يشجع منتخب بالده فقط بل يشجع أي 
منتخب عربي ويســانده بقوة، مضيفا: 
«حتية لقطر على هذه البطولة الرائعة».

وعن منافسات البطولة، أكد السيد أن 
مستوى املباريات حتى اآلن جيد جدا حيث 
حملت بعض املباريات العديد من املفاجآت، 
وكذلك خروج منتخبات كان متوقعا لها 

الذهــاب بعيدا وعلى عكــس ذلك تأهلت 
منتخبات أخرى من مجموعات صعبة.

وأشــار السيد إلى أن الترشيحات لن 
تتغير حتى نهاية البطولة فحظوظ فرنسا 
والبرازيل واألرجنتني والبرتغال هي األكبر 
لنيل اللقب، مشيرا إلى أنه كونه مشجعا 
لراقصي «التانغو» فهو يتوقع أن ينالوا 
اللقب في نهاية املطاف رغم اخلسارة من 

املنتخب السعودي في بداية املشوار.
وبــني الســيد أن حــراس املرمــى هم 
مــن يصنعون الفــارق فــي منتخباتهم 
وبالنســبة لي حتى اآلن أجد أن حراس 
مرمى الســنغال ميندي واملغرب ياسني 
بونــو واألرجنتني إمييليانــو مارتينيز 
والبرازيل أليســون بيكر، باإلضافة إلى 
حارس پولندا فويتشــيك تشــيزني هم 

األفضل حتى اآلن.
وبني أن البرازيل قد حتقق اللقب من 
غير جنمهم نيمــار (املصاب حتى اآلن) 
لكن ذلك األمر سيكون صعبا جدا، الفتا 
إلى ان جنم األرجنتني ليونيل ميسي هو 
من يصنع الفارق دائما وعليه فسيكون 

جنم البطولة.

نادر السيد مع الزميل عبدالعزيز جاسم خالل إحدى مباريات املونديال

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

١٧ ألف إعالمي في املونديال
يواصل آالف اإلعالميني نقل فعاليات 
املونديال إلى املليــارات في أنحاء العالم، 
عبر مختلف وسائل اإلعالم، ملتابعة أحداث 
النسخة األولى من مونديال كرة القدم في 

العالم العربي.
ويلعــب املركــز اإلعالمــي للدولــة 
املســتضيفة، الذي افتتحته اللجنة العليا 
الشهر اجلاري، ويقع  للمشاريع واإلرث 
في مدينة مشيرب قلب الدوحة، دورا فاعال 
في تســهيل عمل األطقم اإلعالمية خالل 
تغطية البطولة، مــن خالل مجموعة من 
املرافق واخلدمات، من بينها مكاتب العمل 
واالســتديوهات، وخدمات الدعم الفني، 
إضافة إلى تشــكيلة متنوعة من األطعمة 
واملشــروبات، ما من شأنه توفير كل ما 
يحتاج اليه أكثر من ١٧ ألف إعالمي لنقل 
أحداث البطولة، والفعاليات املصاحبة لها 

في أنحاء قطر.
وبهذه املناسبة، قالت املدير التنفيذي 
إلدارة االتصال واإلعالم في اللجنة العليا 
النعيمي: ميثل  للمشاريع واإلرث فاطمة 
املركز اإلعالمي للدولة املستضيفة البؤرة 
الذين يغطون  املركزية آلالف اإلعالميني 

فعاليات املونديال، حيث يوفر لهم كل ما 
يحتاجون اليه لنقل تقاريرهم حول البطولة 
والبلد املضيف إلى العالم بكل سهولة ويسر. 
ونســتضيف هنا في املركــز املؤمترات 
الصحافية، كما نســاعد شركاء البطولة 
على التواصل مع وســائل اإلعالم بشكل 
مباشر. وأضافت: نهدف إلى تقدمي أفضل 
اخلدمات جلميع اإلعالميني القادمني إلى قطر 
لتغطية هذه البطولة التاريخية، والتي حتظى 
باهتمام كبير من وسائل اإلعالم العاملية، 
إضافة إلى العديد من املؤثرين على وسائل 
التواصل االجتماعي الذين يشاركون مع 
املاليني من متابعيهم قصص مشاركتهم في 
تغطية فعاليات أول نسخة من املونديال في 

العالم العربي والشرق األوسط.
وإلــى جانب مرافــق املركز اإلعالمي 
العليا  اللجنة  أنشأت  للدولة املستضيفة، 
اســتديوهات للبث في موقعني بســوق 
واقف، وعلى كورنيش الدوحة، بالشراكة 
مع أسوشيتدبرس، وهي متاحة على مدار 
اليوم الستخدام وسائل اإلعالم الراغبة في 
النقل املباشــر من هذه املواقع التي تعج 

باملشجعني من كل مكان.

املعلق خليل البلوشي

 يبارك لتونس رغم اخلروج

مهاجم املنتخب السعودي سابقًا سامي اجلابر 

يشيد بسالم الدوسري

العب املنتخب السعودي هتان باهبري 

يشكر الداعمني

0303 0202 0101
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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 - يحيى حميدان 

 هادي العنزي - يعقوب العوضي   
الدوحة: عبدالعزيز جاسم  - فريد عبدالباقي

اإلكوادور منتخب 
منظم يضم عناصر 

جيدة وسيكون مفاجأة 
البطولة

املغرب وقطر سيتأهالن 
لكنهما لن يذهبا أكثر من 

الدور الثاني

توقعات النجومتوقعات النجوم

زيد زكريا: أميركا ستكون مفاجأة البطولة 
والبرازيل دائمًا في قمة الترشيحات

كنت أمتنى 
أن يقدم العرب صورة 

أفضل مما ظهروا بها

بيكر أفضل حارس.. 
ومبابي سيخطف لقب 

الهداف

مبارك اخلالدي

في كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق 
األمر بأكبر حدث عاملي «كأس العالم» فال بد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم. 
«األنباء» التقت أحد جنوم الكرة الكويتية، وهو العب العربي زيد زكريا، 

واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:

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

٭ املنتخب السعودي، الذي كان يحتاج الى مساندة 
احلظ لــه، واملنتخب الفرنســي بأدائه الثابت، 

واملنتخب األميركي الذي يضم عددا من الالعبني 
اجليدين، وبالطبع منتخب البرازيل بنجومه.

منتخب تتوقع ان يكون مفاجأة البطولة؟ 
٭ املنتخب األميركي الذي ســيلعب مع 

هولندا في الدور ثمن النهائي.

األقرب الى بلوغ املربع الذهبي؟ 
٭ البرازيل واالرجنتني والبرتغال وفرنسا.

من تتوقع ان يتوج بطال للمونديال؟
البرازيــل دائمــا فــي قمــة بورصــة  ٭ 

الترشيحات.

منتخب تشجعه، وآخر كنت تتمنى أن يكمل 
املشوار؟

٭ أنا من مشجعي البرازيل، وكنت امتنى ان تظهر قطر 
مبســتوى أفضل لتكتمل الفرحــة التاريخية بإقامة املونديال 

على ارض خليجية عربية.

من تتوقع أن يكون احلصان االسود للمونديال؟
٭ منتخب السنغال ملا ميتلكه من العبني مميزين.

من سيكون جنم املونديال؟

٭ أعتقــد البرازيلي نيمار هو االكثر حظا في الوقت احلالي ليحصد 
لقب افضل العب رغم إصابته في الدور األول.

من برأيك سيكون افضل العب واعد؟
٭ الالعب بيدري جنم قادم الى الساحة بقوة.

وجائزة افضل حارس ملن ستذهب؟
٭ بيكر حارس منتخب السامبا البرازيلي.

من سيحرز لقب الهداف؟
٭ الفرنسي مبابي.

هل تعتقد ان النجمني كريستيانو رونالدو 
وميسي سيظهران مبستوى مميز؟

٭ نعم، فهما جنمان يتألقان في أي بطولة 
ومازال لديهما الكثير ليقدماه رغم التقدم 

بالعمر.

العب ومنتخب افتقدته البطولة؟
٭ النجم توني كروس، وأعتقد ان جميعنا 

افتقد املنتخب اإليطالي.

ما تقييمك ألداء املنتخبات العربية في البطولة؟
٭ كنت امتنى ان يقدم العرب صورة أفضل 
مــن ذلك بالتأهل الى االدوار التالية، وعموما 
فاملنتخب السعودي قدم أداء جيدا وظهر بشكل 
جيد خاصة أمام األرجنتني، وكذلك املنتخب املغربي 
الذي يضم عددا من الالعبني اجليدين، أما منتخب قطر 
فكنــت أتوقع منه أفضل مما ظهر بــه، ومنتخب تونس كان 

أداؤه متذبذبا رغم الفوز على بطل العالم فرنسا.

كيف تنظر الى تنظيم قطر لنسخة املونديال؟
٭ أشعر بالفخر واالعتزاز لتنظيم قطر احلبيبة لهذا املونديال ونحن 
جميعا نقف معهم مساندين وداعمني إلظهار االمكانات الفعلية للعرب 

واخلليجيني في القدرة على احتضان األحداث الكبرى.

ميسي لم يحمل كأس العالم.. 
وفامبيتا حملها!

ناصر العنزي

يحلو التعصب في مســابقة كأس العالم بني مشــجعي 
البرازيل واالرجنتني، ويتندر محبو السامبا على خصمهم 
ويقولون في أهازيجهم «ميسي لم يحمل كأس العالم.. وفامبيتا 
حملها»، حيث إن املونديال احلالي هو املشــاركة اخلامسة 
ألسطورة األرجنتني ميسي، فيما يتغنى البرازيليون بخمس 
نسخ ذهبية حققوا فيها اللقب وحمل كأسها كل العبيها منذ 
أول فوز في عام ١٩٥٨ في السويد، مقابل لقبني لألرجنتني 
في نسختي ١٩٧٨ في عاصمتهم بوينس آيرس و١٩٨٦ في 
مكسيكو بفضل االسطورة الراحل دييغو مارادونا. وعادة 
ما يرد عاشــقو التانغو في كل بــالد العالم «هاتوا لنا مثل 

مارادونا وميسي ثم تكلموا».
 آخر مواجهة جمعت األرجنتني والبرازيل في كأس العالم 
كانت في مونديال ايطاليا ١٩٩٠ وانتهت بهدف للتانغو سجله 
كانييجيا بعد صناعة مذهلة من مارادونا جعله ينفرد باملرمى 
ويســجل، ويتذكر العالم يومها دموع مارادونا على الهواء 

مباشرة عقب خسارة النهائي أمام أملانيا.
يقول محبو السامبا إن املنتخب األرجنتيني ميلك حظا ال 
ميلكه اآلخرون في هذه النسخة بعدما خسر من السعودية 
في أولى مبارياته ثم عاد إلى املشهد سريعا وتصدر مجموعته 
بعد مباراة مثيرة مع پولندا بانتظار مواجهة لن تكون صعبة 
عليه أمام اســتراليا في دور الـ١٦، ثــم مواجهة الفائز من 
هولنــدا وأميركا في ربع النهائي، وكنا حقيقة منني النفس 
في مشــاهدة نهائي «التيني» بحت في هذه البطولة يجمع 
السامبا والتانغو ليعزف الفريقان أجمل احلانهما لكن القرعة 
وضعتهما في مواجهة لن ترحم في الدور نصف النهائي إذا 
حافظت البرازيل على صدارة مجموعتها اليوم أمام الكاميرون.

٭ مقولة إن حارس املرمى نصف الفريق صحيحة لكنها 
ليست بشكل دائم واحلارس الپولندي تشيزني حارس 
مرمى يوڤنتوس االيطالي طبق هذه املقولة خالل مباريات 
منتخبه الثالث وكان عامال رئيسيا في التأهل لدورالـ١٦

بفارق هدف عن املكسيك، ولوال تصديه لركلة جزاء ميسي 
لرمبا خرج فريقه من املنافسة، واملنتخب الپولندي هو 
«أسوأ» املتأهلني ويلعب بعشوائية وعنف ويدافع دائما 
كأنه ال ميلك مهاجمني، واحلقيقة أن املكسيك كان األحق 
بالتأهل لوال احلارس تشيزني الذي يتمدد كاملطاط وأنقذ 

مرماه من اهداف محققة في املباريات الثالث.
٭ مشاركة مشرفة لألخضر السعودي بعدما سجل 
في دفاتره فوزا عظيما على األرجنتني املرشح للبطولة، 
وال يالم مدربه الفرنســي هيرفي رينارد بعدما تكالبت 
عليه اإلصابات من كل حدب وصوب، حيث خسر مبكرا 
اهم عنصرين وهما ياسر الشهراني وسلمان الفرج، ثم 
عناصر أساسية في املباراة احلاسمة امام املكسيك وقبلها 
فوت فوزا مســتحقا على پولندا والسبب معروف طبعا 
احلارس تشــيزني، الذي قال في تصريح له بعد مباراة 
االرجنتني انه راهن ميسي مببلغ ١٠٠ يورو على أن «الڤار» 
لن مينحه ركلة جزاء ثم قال لن أعطيه ١٠٠ دوالر فلديه 

الكثير «ودمه خفيف بعد».
٭ أوروغواي مثل الرجل الذي ميلك ماال وفيرا لكنه 
يخسر جتارته في كل مرة، واليوم ميلك فرصة للتأهل 
الى دور الـ١٦ في مواجهته أمام غانا بعدما أخفق مدربهم 
دييغو ألونســو في توظيف قدرات العبيه في املباراتني 
املاضيتني حيث يتعني عليه الفوز مقابل خســارة كوريا 
اجلنوبية من البرتغال، ويســتذكر املنتخبان مباراتهما 
معا في مونديال ٢٠١٠ في الدور ربع النهائي ويقول جنم 
اوروغواي لويس ســواريز ال ميكنني االعتذار بسبب 
ملســة اليد التي أنقذت بها فريقي من اخلسارة، عليهم 
إلقاء اللوم على مســدد ركلة اجلزاء الذي أهدرها ألنني 

حصلت على بطاقة حمراء.



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+ ٣٢٠١٦٣٣فرنسا

٦- ٣٢٠١٣٤١أستراليا

٣١١١١١٠٤تونس

١- ٣٠١٢١٣٢الدمنارك

املجموعة السادسة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٧+ ٣٢١٠٤١٣املغرب

٥+ ٣١٢٠٤١٣كرواتيا

٤- ٣١١١١٢١بلجيكا

٠- ٣٠٠٣٢٧٥كندا

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
١٠:٠٠األرجنتني × أستراليا٥٠

األحد ١٢/٤

٦:٠٠فرنسا × پولندا٥١
١٠:٠٠إجنلترا × السنغال٥٢

االثنني ١٢/٥

٦:٠٠اليابان × كرواتيا٥٣
١٠:٠٠أول املجموعة السابعة × ثاني املجموعة الثامنة٥٤

الثالثاء ١٢/٦

٦:٠٠املغرب × إسبانيا٥٥
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

١ - ٦:٠٠٠أستراليا × الدمنارك٣٧

١ - ٦:٠٠٠تونس × فرنسا٣٨
٠ - ١٠:٠٠٢پولندا × األرجنتني٣٩
٢ - ١٠:٠٠١السعودية × املكسيك٤٠

اخلميس ١٢/١

١ - ٦:٠٠٢كندا × املغرب٤١
٠ - ٦:٠٠٠كرواتيا × بلجيكا٤٢

٢ - ١٠:٠٠١اليابان × إسبانيا٤٣
٢ - ١٠:٠٠٤كوستاريكا × أملانيا٤٤

اجلمعة ١٢/٢

٦:٠٠غانا × األوروغواي٤٥
٦:٠٠كوريا اجلنوبية × البرتغال٤٦
١٠:٠٠الكاميرون × البرازيل٤٧

١٠:٠٠صربيا × سويسرا٤٨
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اجلمعة ٢ ديسمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

ال ينحصر عشق وشغف كرة القدم على األصحاء 
فقط، بل يتعداه إلى ذوي اإلعاقة مبختلف تنوعاتها، 
وذلك رغم إعاقتهم، إال أنهم يتخطون جميعالعقبات 
املعرقلة، ليجدوا الطرق املتنوعة التي متكنهم من متابعة 
مباريات املونديال، وجنومهم املفضلني، ضاربني بذلك 

مثال جديدا في اإلرادة والتحدي.
في ڤنزويال، استخدم الصبي سيباستيان فيلورامو 
(١٢ عامــا) اآللة الكاتبة بطريقــة برايل جلعل ألبوم 
ملصقات كأس العالم قطر ٢٠٢٢ متاحا للجميع، وذلك 
عبر استخدامه ورقا الصقا شــفافا لكتابة األسماء 
واألرقام بطريقة برايل، ثم ساعده والده في اللصق 
على حواف املربعات وإرشاده لوضع ملصقات الالعبني 
بطريقة صحيحة داخل األلبوم، وإلكمال ألبومه يحتاج 
سيباســتيان جلمع حوالــي ٦٠٠ ملصق، مؤكدا أنه 

«اليزال بحاجة إلى الكثير إلكمال ألبومه».
وفــي البرازيل، تــداول رواد مواقــع التواصل 
االجتماعي مقطع ڤيديو ملشــجع كرة قدم برازيلي 
يتابــع مباراة منتخب بالده فــي كأس العالم «قطر 
٢٠٢٢»، وظهر املشجع، الذي يعاني من الصم والبكم 
والعمى، وهو يتفاعل مع أحد أهداف جنوم «السامبا» 
في املونديال، وكشــف الڤيديو عن مساعدة أشقاء 
املشجع له، من أجل نقل أحداث وفعاليات املباراة له 

ملتابعتها بشكل جيد.
ويحيي العالم السبت اليوم العاملي لذوي اإلعاقة 
الذين سلطت األضواء عليهم مؤخرا خالل فعاليات 
افتتاح كأس العالم بقطر، وقد أعلن منظمو املونديال أن 
هذه النسخة ستكون النسخة األكثر مالءمة ملشجعني 

من األشخاص ذوي اإلعاقة.

املجموعة اخلامسة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٤٣١اليابان

٤+ ٣١١١٩٣٦إسبانيا

٤+ ٣١١١٦٥١أملانيا

٣- ٣١٠٢٣١١٨كوستاريكا

املجموعة الثالثة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٥٢٣األرجنتني

٣١١١٢٢٠٤پولندا 

٤- ٣١١١٢٣١املكسيك

٣- ٣١٠٢٣٥٢السعودية

ذوو اإلعاقة البصرية يتابعون املونديال!
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