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إصدار خاص لكأس العالم
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زكي عثمان

أسدل الستار مساء اجلمعة على دور املجموعات من مونديال قطر، 
والذي شهد استكماال لسلسلة املفاجآت التي شهدتها البطولة سواء 
بتحقيــق نتائج تاريخية لبعض املنتخبــات أو بوداع غير متوقع 
ملنتخبات كان من املمكن أن تصل ملراجل متقدمة في البطولة، وبذلك 
ســتجمع منافسات الدور الثاني، هولندا مع أميركا، األرجنتني مع 
أســتراليا، اليابان مع كرواتيا، إجنلترا مع السنغال، فرنسا (حاملة 
اللقب) مع پولندا، املغرب (ممثل العرب الوحيد) مع إسبانيا، البرازيل 

مع كوريا اجلنوبية والبرتغال مع سويسرا.
ومن أبرز األرقام واإلحصائيات في مرحلة املجموعات بكأس العالم:

٭ مــع انتهاء الدور األول تكون قد أقيمت ٤٨ مباراة من أصل 
٦٤، حيث لم ينجح أي منتخب بإحراز ٣ انتصارات كاملة وذلك 
للمرة األولى منذ نسخة ١٩٩٤، وقد شهدت تسجيل ١٢٠ هدفا منها 
١١ هدفا بعد الدقيقة ٩٠، ومنها هدف عكسي واحد من نصيب 
املغــرب في مرماها مبعدل ٢٫٥ هدف فــي كل مباراة، حيث مت 
إحراز ٤٣ هدفا في الشوط األول و٧٧ هدفا في الشوط الثاني.

٭ احتساب ١٤ ضربة جزاء مت تسجيل ٩ منها وإهدار ٥.
٭ إسبانيا أكثر املنتخبات متريرا للكرة برصيد ٢٧٧٨ متريرة 
منهــا ٢٥٦٠ متريرة صحيحة بنســبة ٩٢٪، فيما جاء منتخب 

پولندا في املركز االخير بـ ٩٤٦ منها ٧٣٨ متريرة صحيحة.
٭ املنتخبــان البرازيلي واألملاني األكثر حصوال على ضربات 
ركنية برصيد ٢٥ ركلة، فيما حصل منتخب كوستاريكا على 

ركنية واحدة.
٭ أملانيــا تعد أكثر املنتخبات محاولة على املرمى برصيد ٦٧

منها ٢٤ تسديدة بني القائمني والعارضة.
٭ الكرواتــي مارســيلو بروزوڤيتش أكثــر العبي املنتخبات 
باملونديال ركضا بـ ٣٩٫٦٢ كلم في مباريات دور املجموعات.

٭ هدفان عكسيان سجال باخلطأ، أو كما يطلقون عليها «النيران 
الصديقة»، بينما شهد مونديال روسيا تسجيل ٩ أهداف عكسية.
٭ انتهاء ٣٨ مباراة بفوز أحد املنتخبني و٤ مباريات بالتعادل 

اإليجابي و٦ مباريات بالتعادل السلبي.
٭ سجل محمد مونتاري أول أهداف قطر في تاريخ النهائيات 

مبشاركتها األولى.
٭ أحــرز ألفونســو ديفيز أول أهــداف كنــدا املونديالية في 

املشاركة الثانية للمنتخب.
٭ أســرع هدف في الدور األول ســجله ألفونسو ديڤيد العب 

كندا في مرمى كرواتيا في الدقيقة الثانية.
٭ مبــاراة إجنلترا وإيران هي األكثــر تهديفا بـ ٨ أهداف بعد 
فوز «األسود الثالثة» ٦-٢، تلتها مباراة إسبانيا وكوستاريكا 

التي شهدت ٧ أهداف لـ «املاتادور».
٭ شهدت مباريات الدور األول إشهار ١٦٥ بطاقة إنذار.. وبطاقتي 

طرد فقط.
٭ ٣ منتخبــات هي األكثر حصــدا للنقاط (هولندا - اجنلترا 

- املغرب) برصيد ٧ نقاط لكل منها.
٭ منتخبا إجنلترا وإسبانيا األقوى هجوما وسجل كل منهما 
٩ أهداف، واألقل تسجيال كانت قطر وتونس وويلز والدمنارك 

وبلجيكا بواقع هدف واحد.
٭ هولنــدا وأميركا والبرازيل وتونــس واملغرب هي األقوى 

دفاعا واستقبل كل منتخب هدفا وحيدا.
٭ ٤ منتخبات لم حتقق أي انتصارات في مرحلة املجموعات، 

وهي: قطر وويلز والدمنارك وصربيا.
٭ ٣ منتخبات لم تخسر أي مباراة في دور املجموعات (اجنلترا 

- املغرب - هولندا).

٭ منتخــب عربي وحيد في دور الـ ١٦ وهو املنتخب املغربي 
بعد خروج منتخبات تونس وقطر والسعودية.

٭ منتخبــان أفريقيان يظهران في ثمــن النهائي هما املغرب 
والسنغال.

٭ منتخب قطر أول مســتضيف في تاريخ كأس العالم يودع 
البطولة من دور املجموعات وبعد ٣ هزائم متتالية.

٭ منتخــب الســعودية األكثر حصوال علــى بطاقات صفراء 
وحصل العبوه على ١٤ إنذارا.

٭ منتخب إجنلترا لم يحصل على أي بطاقة صفراء حتى اآلن.
٭ أبرز مفاجآت دور املجموعات هو خروج منتخب أملانيا بطل 
كأس العالــم ٤ مرات، وكذلك منتخــب بلجيكا صاحب املركز 

الثالث في النسخة األخيرة.
٭ ٥ العبــني يحتلون صدارة الهدافــني برصيد ٣ أهداف 

وهم: ماركوس راشــفورد (اجنلتــرا) وألفارو موراتا 
(إسبانيا) وكودي جاكبو (هولندا) وكيليان مبابي 

(فرنسا) وإينير ڤالينسيا (اإلكوادور).
٭ ســجل األرجنتينــي ليونيل  ميســي  هدفني في 
الســعودية واملكســيك عادل بهما رصيد مواطنه 
األســطورة مارادونــا في كأس العالــم بـ ٨ أهداف 
ويفصله هدفان فقط عن معادلة رصيد باتيستوتا 
الهداف التاريخي لألرجنتني في البطولة بـ١٠ أهداف، 

كما كسر رقمه في عدد املباريات بخوض املباراة رقم 
٢٢ أمام املكسيك، كما حقق رقما تاريخيا على صعيد 
التمريرات احلاسمة حيث صنع هدفا واحدا على األقل 

في ٥ نسخ متتالية للمونديال.
٭ يعتبــر منتخب اليابان أول منتخــب في تاريخ كأس 

العالم ينتصر في مباراة واحدة باستحواذ وصل إلى ١٧٫٧٪ 
عندما فاز على إسبانيا ٢-١. كما انه أصبح ثالث منتخب في 

تاريخ املونديال ينتصر في مباراتني رغم تأخره في النتيجة 
بني الشوطني بعد البرازيل في مونديال ١٩٣٨ وأملانيا ١٩٧٠.

٭ باتــت صربيا أول منتخب في تاريخ كأس العالم يســجل 
هدفني في الوقت بدل الضائع من الشوط األول أمام الكاميرون 

عندما قلب تخلفه ٠-١ الى التقدم ٢-١.
٭ سجل املهاجم املغربي حكيم زياش أسرع هدف للمنتخبات 
العربية في تاريخ املونديال ضد كندا وذلك في الدقيقة الرابعة 
وحتديدا بعد (٣:٣٠) كما أن الهدف يعتبر أيضا أبعد مسافة لهدف 
عربي وفي تاريخ البطولة (منذ عام ١٩٦٦ بطول ٣٠٫٦٦ مترا.
٭ حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو إجنازا قياسيا، حيث 
أصبح أول العب في تاريخ كأس العالم يســجل في ٥ نســخ 
مختلفــة من البطولة (٢٠٠٦، و٢٠١٠، و٢٠١٤، و٢٠١٨ و٢٠٢٢)، 
متفوقا على جنم األرجنتني ميسي واألملاني ميروسالف كلوزه 
والبرازيلي بيليه، واألملاني أوفه زيلر، حيث سجل كل منهم 

في ٤ نسخ مختلفة.
٭ أصبحت الكاميرون أول منتخب أفريقي يتجنب اخلسارة 

أمام البرازيل في كأس العالم.
٭ سجل شيردان  شاكيري  هدفا  لسويسرا  أمام صربيا ليكون 
ثالث العب يهز الشــباك في آخر ٣ نسخ من بطولة كأس 
العالم، حيث سبقه إلى ذلك كل من البرتغالي كريستيانو 

رونالدو واألرجنتيني ليونيل ميسي.
٭ باتت مشــاركة املنتخبات العربية في مونديال ٢٠٢٢
هــي أفضل مشــاركاتها في تاريــخ النهائيات من حيث 
عدد االنتصارات في نسخة واحدة، بواقع ٤ انتصارات.
٭ ظهر التحكيم النسائي للمرة األولى في تاريخ املونديال 
بعد ٩٢ عاما من ضربة البداية، حيث تولت الفرنسية 

ستيفاني فرابارت إدارة مباراة أملانيا وكوستاريكا.

أبرز أرقام الدور األول

للبدالء..الكلمة بامتيازالتصريح األبرز.. سيبكي كما أبكانا!
وعد الغانيون بأن يبكي ســواريز، 
بعدما أبعدهم بلمسة يد «شيطانية» من 
ربع نهائي مونديال ٢٠١٠ قبل أن يطرد 
ويحرمهم من أن يصبحوا أول منتخب 
أفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم، 
وقد صرح النائب كوليز أدوماكو-منساه 
عن احلزب احلاكــم الغاني قبل املباراة: 
«أوقعونا في هزمية مؤملة. لم نســامح 
ســواريز أبدا. كما بكينا قبل ١٢ ســنة، 
ســيبكي»، وبالفعل، بكى سواريس ألن 
بطلة نسختي ١٩٣٠ و١٩٥٠ كانت بحاجة 
الى هدف إضافي للتفوق بفارق األهداف، 
اليائسة  لكن محاوالت «السيليســتي» 

في الثواني القاتلة على ســتاد اجلنوب 
في الوكرة باءت بالفشــل أمام الغانيني 
الذين ثأروا جزئيا، فتجمدت النتيجة عند 
هدفي جورجيان دي أراسكاييتا (٢٦ و٣٢) 
وعجزت األوروغواي عن التأهل إلى األدوار 

اإلقصائية للمرة األولى منذ ٢٠٠٢.
ومشاعر الثأر التي نفاها الغانيون قبل 
املباراة، أكدها قلب الدفاع دانيال امارتي، 
معتبرا ان فريقه كان مصمما على إقصاء 
األوروغواي، قائال: «قلت لزمالئي يجب 
أن ندافع ومننعهــم من التأهل حتى لو 
فشلنا بالعبور. بالنسبة لي، نعم كان مهما 
حرمان األوروغواي من بطاقة دور الـ ١٦».

كان لتطبيق قاعدة التبديالت اخلمسة ألول 
مــرة في نهائيات كأس العالــم دوره في جعل 
النسخة احلالية نسخة البدالء بامتياز، أقله حتى 
اآلن مع الوصول بتســجيل ٢٢ هدفا من قبل 
بدالء، أي أكثر بـ ٦ أهداف من مجموع مونديال 
روسيا ٢٠١٨، في ثالث أعلى مجموع أهداف لبدالء 
في تاريخ البطولة، لكنه مازال بعيدا عن الرقم 
القياسي الذي حتقق في نسخة ٢٠١٤ بواقع ٣٢

هدفا في مجمل النهائيات التي حسم لقبها بديل 
هو األملاني غوتسه على حساب ميسي ورفاقه، 
ورمبا يكــون قريبا من املركز الثاني البالغ ٢٤

هدفا في مونديال أملانيا ٢٠٠٦.
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مدرب «ال روخا» بـ «أزمة قلبية» 
لو علم بها، لكنه كان مركزا على 
املواجهة مع اليابان التي جنحت 
بفوزها على بطلي عالم سابقني 

في اقتناص الصدارة.
املجموعة السادسة.. 

وفعلها املغرب

فعلهــا املغرب فــي مجموعة 
سادسة صبت فيها الترشيحات 
لصالح بلجيكا وكرواتيا وصيفة 
مونديــال ٢٠١٨ وصاحبة املركز 
الثالث تواليا، ولكن رجال املدرب 
وليد الركراكــي صدموا بلجيكا 
٢-٠، قبــل أن يحســموا التأهل 
األول إلى ثمن النهائي منذ ١٩٨٦
والصدارة بالفوز على كندا ٢-١

في اجلولة اخلتامية، بينما ذهبت 
البطاقة الثانيــة لكرواتيا التي 
كانت قاب قوســني أو أدنى من 
اخلروج، لكــن روميلو لوكاكو 
أهدر فرصتني ذهبيتني في الوقت 

بدل الضائع.
املجموعة السابعة.. 

فوز كاميروني تاريخي ولكن

بهدف في الوقت بدل الضائع 
وبطاقــة حمــراء نتيجــة نيله 
إنذارا ثانيــا بعد خلعه قميصه 
احتفاال، أحلق فنســنت أبوبكر 

املجموعة الرابعة.. 
خيبة أمل تونسية

فــي املجموعــة الرابعة، كان 
اخلتام تاريخيا بالنسبة لتونس، 
إذ أســقطت فرنسا بطلة العالم 
التي كانت ضامنة تأهلها، إال أن 
فرحة «نسور قرطاج» لم تكتمل 
ألن أســتراليا خطفــت البطاقة 
بفوزها علــى الدمنارك ١-٠ في 
واحدة مــن مفاجــآت البطولة، 
وحتسر صاحب الهدف التونسي 
وهبي اخلزري قائال: «كمنافسني 
أردنا التأهل... خائبون ألنه كان 
يجب أن نحقق ما هو افضل في 

أول مباراتني».
املجموعة اخلامسة.. 

كابوس أملاني بسيف ياباني

في املجموعة اخلامسة، عاشت 
أملانيا السيناريو الكارثي لنسخة 
٢٠١٨ وخرجــت من الدور األول 
رغــم فوزهــا على كوســتاريكا 
٤-٢ في اجلولة األخيرة، وذلك 
ألن اجلارة إسبانيا خيبت آمالها 
بسقوط لم يكن في احلسبان أمام 
اليابان ١-٢، وما لم يحســب له 
اإلسبان حســابا هو أنهم كانوا 
بدورهم خارج النهائيات ملدة ٣

دقائق بعد تقدم كوستاريكا على 
أملانيا في سيناريو كان سيصيب 

إجنلترا إلى مستوى التوقعات 
منذ اكتساحها إيران ٦-٢ افتتاحا، 
وبعد جنــاح ايران في إســقاط 
ويلز بهدفني في الثواني القاتلة، 
خطفت أميركا التي كانت برصيد 
نقطتني البطاقة الثانية من إيران 
صاحبة الـ ٣ نقاط بالفوز عليها 
١-٠ مبباراة هادئة رغم صخبها 

«السياسي».
املجموعة الثالثة.. 

پولندا تتأهل بفارق هدف

كان اخلتام «هيتشكوكيا» في 
املجموعة الثالثة، حيث حسمت 
األرجنتــني تأهلهــا والصــدارة 
بفوزها في اجلولة األخيرة ٢-٠

علــى پولندا التــي رافقتها رغم 
الهزمية، فيما ودعت املكســيك 
والسعودية بعد فوز األولى ٢-١

حيث حبست األنفاس في الدقائق 
األخيــرة، الســيما فــي مبــاراة 
األرجنتــني وپولندا التي انتهت 
قبل مباراة املكسيك والسعودية، 
ما جعل ليفاندوڤســكي ورفاقه 
ينتظــرون حتى نهايــة مباراة 
ملعب لوســيل لالحتفال أيضا 
بتأهلهــم بفارق هدف واحد عن 
املكسيك التي كانت متقدمة ٢-٠

قبل أن تهتز شباكها في الوقت 
بــدل الضائــع بهــدف تقليص 

الفارق.

املجموعة األولى.. 
السنغال تكسر جمود اإلكوادور 

عندمــا ســحبت القرعة، لف 
الغموض مجموعة قطر املضيفة 
بســبب عدم القدرة على تقدير 
مستوى رجال املدرب اإلسباني 
فيليكس سانشيز أمام اإلكوادور 
أو الســنغال، مبــا أن املنتخــب 
اآلخر في املجموعة كان العمالق 
الهولندي، لكن ودع «العنابي» 
باكرا وبات ثاني مضيف يقصى 
من الدور األول بعد جنوب افريقيا 
٢٠١٠، لكــن بطاقتــي التأهل لم 
حتســما حتى اجلولة اخلتامية 
بفــوز هولنــدا على قطــر ٢-٠
والسنغال على اإلكوادور ٢-١. 
وبــدت االكــوادور فــي طريقها 
لتحقيــق تعادل يؤهلهــا رفقة 
هولندا، لكن كوليبالي جعل من 
هدفه األول على اإلطالق بقميص 
أبطال أفريقيا قبل ثلث ســاعة 
من النهاية مفتاح عبورهم لثمن 
النهائي ألول مرة منذ عام ٢٠٠٢.

املجموعة الثانية.. 
أميركا تخطف إيران

وفي املجموعة الثانية، ارتقت 

األول الدور صدمات بعد تفوقهم إلثبات الكبار
شــهد الدور األول من مونديال قطر بالفعل 
صدمات كبيرة عدة، ولكن مع االنتقال إلى مرحلة 
خروج املغلوب فإن املنتخبات الكبيرة على غرار 
البرازيل وفرنسا واألرجنتني لديها الكثير إلثباته، 
علما ان هذه البطولة هي األولى منذ نسخة ٢٠١٠

في جنوب أفريقيا التي تشهد متثيال ملنتخبات من 
آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية في دور الـ ١٦.

تبقى البرازيل املرشح األوفر حظا للفوز بكأس 
العالم للمرة السادســة وإنهاء ١٦ عاما من الهيمنة 
األوروبية على الساحة العاملية، ولكن يحتاج فريق 
املدرب تيتــي بالتأكيد إلى عودة نيمار من إصابة 
في الكاحل تعرض لهــا في الفوز االفتتاحي على 
صربيــا، لكنه رغم ذلك ميتلك مجموعة رائعة من 

املواهــب الهجومية التي ميكــن أن حتل بدال من 
الالعب األغلى في العالم.

وعادة ما يكون «السيليساو» صلبا دفاعيا، لكنه 
رغم ذلك، ومع ٩ تغييرات في التشكيلة األساسية، 
خســر مباراته األخيرة في دور املجموعات أمام 

الكاميرون للمرة األولى أمام منتخب أفريقي.
هذا، والتزال املواجهة احللم مع األرجنتني في 
نصف النهائي ممكنة، مع تعافي ليونيل ميســي 
ورفاقه من خسارتهم املفاجئة افتتاحا أمام السعودية، 

بالفوز على املكسيك وپولندا ٢-٠.
وفي حال جتاوز «ألبيسيليستي» أستراليا، فقد 
يجد نفسه مبواجهة هولندا في ربع النهائي، رغم 
أنه يجب على الهولنديني أوال التغلب على منتخب 

أميركي صعب.
واجلانب اآلخر من املسار مييل أوروبيا، رغم 
إقصاء أملانيا وبلجيكا، ذلك أن فرنسا حاملة اللقب 
هي املنتخب الذي يجــب التغلب عليه خصوصا 
مع امتالكه كيليان مبابي، أحد أكثر الالعبني إثارة 

في البطولة.
وقد تألق رجال ديدييه ديشان في مجموعتهم، 
حتى مع التشكيلة الرديفة التي خسر بها في الدولة 
الثالثة أمام تونس عندما أراد إراحة الالعبني. ولكن 
التاريخ ليس إلى جانب منتخب فرنسي يتطلع إلى 
أن يصبح أول فريق منذ العام ١٩٦٢ يدافع بنجاح 
عــن لقبه، خصوصا أنه فــي طريقه إلى تصادم 
محتمل مع إجنلترا في ربع النهائي التي تزداد ثقتها 

تدريجيا علما انها بلغت نصف نهائي مونديال ٢٠١٨
في روسيا وحلت وصيفا في كأس أوروبا، بهدوء.
وتبدو إســبانيا، صاحبة الصــدارة في دور 
املجموعات مع إجنلترا برصيد ٩ أهداف، في مسار 

املواجهات نفسه أيضا.
وتعكس تركيبة املنتخبــات املتأهلة إلى ثمن 

النهائي على األقل الطبيعة العاملية لكرة القدم.
فاليابــان التي لم تذهب إلــى أبعد من األدوار 
اإلقصائية األولى، أذهلت أملانيا وإســبانيا ولديها 
مواجهة قوية مع كرواتيا وصيفة مونديال ٢٠١٨، 
كما تأهلــت كوريا اجلنوبية أيضا بعد فوزها في 
اللحظات األخيرة على البرتغال، لتتمثل آسيا للمرة 

األولى في تاريخها بـ ٣ منتخبات.

لعل ما أدلى به جنم املنتخب اإلجنليزي السابق 
غاري لينيكر يعكس متاما ما اختبره مشجعو الكرة 
من إثارة وتشويق خالل دور املجموعات من مونديال 
قطر والذي أسدل الستار عليه أمس األول بخسارة 

تاريخية، هي األولى للبرازيل أمام منتخب أفريقي.
كان ختام ما اعتبره هداف مونديال ١٩٨٦ «أروع» دور 
مجموعات في التاريخ، مليئا بإثارة أطاحت مبنتخبات 
كبرى وحملت أخرى خارج احلسابات إلى ثمن النهائي، 
مثل املغرب واليابان وكوريا اجلنوبية وأســتراليا 
والسنغال. وبعد اخلسارة الهامشية التاريخية للبرازيل 
على يد الكاميرون ٠-١ وتأهل سويسرا على حساب 
صربيا بفوز صعب ٣-٢، حتسر لينيكر «كما هي األمور 
حاليا، لن يتكرر ما حصل في كأس العالم املقبلة 
التي ستشهد ١٦ مجموعة من ٣ منتخبات»، وفيما 

يلي أبرز ما حدث بدور املجموعات:

هزمية تاريخية بالبرازيل 
هــي األولى فــي النهائيات 
أمام منتخب افريقي، لكن 
ذلك لم يكــن كافيا لقيادة 
بــالده إلــى ثمــن النهائي، 
إذ ذهبــت البطاقــة الثانية 
لصالح سويسرا بعد حسمها 
«املعركــة» مع صربيا ٣-٢

في لقــاء كانــت قريبة فيه 
من إزاحة «السيليساو» عن 

الصدارة أيضا.
املجموعة الثامنة.. 

دموع سواريز وغضب كافاني 

بدموع لويس سواريز وغضب 
إدينســون كافاني الــذي حطم 
منصة «VAR» بعد اللقاء، وقف 
هــدف وحيد بــني األوروغواي 
وبطاقة التأهل بعدما فازت على 
غانا ٢-٠ من دون أن يكون ذلك 
كافيا نتيجة املفاجأة التي حققتها 
كوريــا اجلنوبية على حســاب 
برتغــال كريســتيانو رونالدو 
بتحويلها تخلفها ٠-١ الى فوز 
٢-١ في الوقت بدل الضائع. وقد 
انتهت مباراة كوريا والبرتغال 
املتأهلــة قبل اللقــاء الثاني، ما 
اضطر هيونغ-مني سون ورفاقه 
الــى االنتظار قبــل أن يفجروا 
فرحتهم بعد إطالق احلكم صافرة 

النهائي في ملعب اجلنوب.

«أروع» دور مجموعات في التاريخ
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حســم املنتخب الهولندي معركة الواليات املتحدة بالفوز 
عليها ٣-١، وتســجيل اســمه كأول العابريــن إلى ربع نهائي 

مونديال قطر ٢٠٢٢ لكرة القدم أمس.
ويديــن «البرتقالي» بهذا الفوز إلى العبه دنزل دامفريس 
الــذي لعب متريرتني حاســمتني ملمفيس ديبــاي (١٠) ودالي 
بليند (٤٥+١) وســجل الهدف الثالث (٨١)، فيما سجل حجي 

رايت هدف األميركيني الوحيد (٧٦).
قبل املباراة، علق احلساب الرسمي للمنتخب الهولندي في 
«تويتر» على املواجهة بـ«معركة مع الواليات» في إشارة إلى 

االختبار الصعب الذي ينتظر «الطواحني».
ودخــل األميركيــون املبــاراة بهجوم ضاغــط فاجأوا فيه 
الهولنديني، وأولى الفرص كانت لكريستيان بوليسيك الهارب 
مــن الرقابة الدفاعيــة داخل منطقة اجلــزاء، لكن تصدى لها 

احلارس أندريس نوبرت (٣).
وحاول بوليسيك نفسه بعد ذلك خرق الدفاعات الهولندية، 

بعرضية لم تصل إلى مبتغاها في الدقيقة الثامنة.
لكن «الطواحني» عكســت مجــرى رياح املباراة ســريعا، 
وافتتحــت التســجيل من هجمة منظمة ســريعة وصلت إلى 
دامفريــس من اجلهة اليمنى، فحولها عرضية أرضية خلفية 
إلــى داخل منطقــة اجلزاء، لتصــل على طبق مــن فضة إلى 
ديباي الذي أســكنها في الشــباك إلى ميني احلارس األميركي 

مات تورنر (١٠).
حاول األميركيون العودة، ضغط على األجنحة وتسديدات 
مــن خارج املنطقة، وكان الرد حاضرا في اجلهة املقابلة رغم 

الرتابة في بعض األحيان خصوصا في خط الوسط.
بــدأ الهولنديون بإهدار الفرص تباعــا، أبرزها من ديباي 

الذي تسرع وسدد مبكرا بشبه انفرادية (٢١).
قبل الدخول إلى االســتراحة، بدا األميركيون في طريقهم 
إلى إدراك التعادل، تســديدة مــن تيموثي وياه (٤٣) كان لها 

احلارس باملرصاد.
لم يرحم الهولنديون اخلصوم، وأدخلوهم إلى غرف املالبس 
متأخرين بثنائية، بعدما تألق دامفريس مجددا وحول نفس 
العرضيــة األولــى، لكن هذه املــرة كان بليند فــي انتظارها 

ليسكنها الشباك (٤٥+١).
في الشــوط الثاني، محاوالت ومحاوالت مضادة، وستون 

ماكيني يسدد، وبوليسيك يراوغ، من دون جدوى.
فــي الدقيقة احلادية والســتني بدأ الهولنديون مســعاهم 
لقتل املباراة، تسديدة رائعة لديباي أنقذها احلارس بأطراف 

أصابعه (٦١).
وفي الدقيقة ٧١ كاد ديباي ينجح مجددا عندما تابع برأسه 

تسديدة لتون كومباينرس، تصدى لها احلارس مرتني.
لكن ما هي إال خمس دقائق حتى قلص األميركيون الفارق. 
أهدر البديــل رايت انفرادية أثمرت ركنيــة. من تلك الركنية 
التي أبعدت عشوائيا، وصلت الكرة إلى بوليسيك في الرواق 
األمين فحولها عرضية ملست قدم رايت ودخلت املرمى بشكل 
سحري، . لكن دامفريس وضع النقاط على احلروف، بأقدامه 
هذه املرة عندما رد له بليند التحية وحول له عرضية سددها 

بقوة في الشباك، معلنا عبور الهولنديني إلى ربع النهائي.

«الطواحني» «الطواحني» 
أول العابرينأول العابرين

هولندا وأميركا في سطور
٭ املباراة: هولندا ـ الواليات املتحدة (٣-١).

٭ امللعب: ستاد خليفة الدولي.
٭ اجلمهور: ٤٤٨٤٦ متفرجا.

٭ الدور: ثمن النهائي.
٭ احلكم: البرازيلي ويلتون سامبايو.

٭ األهــداف: هولندا: ممفيــس ديباي (١٠)، 
دالي بليند (٤٥+١)، ودنزل دامفريس (٨١)، 

أميركا: حجي رايت (٧٦).
٭ اإلنذارات: هولندا: تون كومباينرس (٦٠)، 

فرنكي دي يونغ (٨٧).
التشكيلتان

٭ هولندا (املدرب: لويس ڤان غال): أندريس 
نوبرت، يوريني تيمبر، ڤيرجيل ڤان دايك، 

نايثن أكيه (ماتيس دي ليخت ٩٠+٣)، دالي 
بليند، مارتن دي رون (ستيڤن بيرخفني ٤٦)، 
فرنكي دي يونغ، دنزل دامفريس، ديفي كالسن 
(تون كومباينرس ٤٦)، كودي خاكبو (فاوت 
فيخهورست ٩٠+٣)، وممفيس ديباي (تشافي 

سيمونز ٨٣).
٭ الواليات املتحدة (املدرب: غريغ بيرهالتر): 
مات تورنر، ســيرجينيو ديســت (ديأندري 
يدلني ٧٥)، ووكر زميرمان، أنتوني روبنسون 
(جــوردان موريس ٩٠+٢)، تيــم رمي، تايلر 
أدامس، يونس موسى، وستون ماكيني (حجي 
رايت ٦٧)، خيسوس فيريرا (جيوفاني رينا 
٤٦)، كريستيان بوليســيك، وتيموثي وياه 

(براندن آرونسون ٦٧).

ڤان دايك: ال نفكر بعيدًا
حتدث قائد ومدافــع هولندا ڤيرجيل ڤان 
دايــك وقال «هناك حلظات خطيرة كان يجب 
السيطرة عليها، وهم لديهم العبون ممتازون، 
لكن بصفة عامــة قدمنا مباراة جيدة وعرفنا 

طريق الفوز وســجلنا أهدافــا جميلة، وكان 
فوزا مستحقا». واختتم «نحن في ربع النهائي 
اآلن، وال نفكر بعيدا، نفكر في كل مباراة على 
حدة، املباراة املقبلة قوية مهما كان اخلصم».

بيرهالتر: كرة القدم قاسية وصعبة
أبدى املدير الفني للمنتخب األميركي كريغ 
بيرهالتر حزنه، وقال «اخلسارة صعبة كما 
أنني مستغرب من النتيجة، وأهدرنا العديد 

من الفرص خصوصا مع بداية املباراة».
وتابع «منتخب أميركا أحرز تقدما فعليا، 
الالعبون يلتزمون باخلطة ولديهم هوية لعب 

حقيقية، كما أن منتخب هولندا فريق كبير، 
كنا نحاول الفوز وباملجمل كان األداء جيدا».
وزاد «أثبتنــا للعالم أننا نســتطيع لعب 
كرة القدم ووصلنا إلى دور الـ ١٦ باملونديال، 
كرة القدم تكون أحيانا صعبة وقاسية، وكان 

علينا أن نستفيد قدر اإلمكان من الفرص».

رقم قياسي هولندي.. و دومفريس األفضل
حطم ممفيس ديباي بهدفه في مرمى الواليات 
املتحدة األميركية الرقم القياسي الهولندي من 

حيث عدد التمريرات.
وجــاء الهدف بعد ٢٠ متريرة متصلة دون 
انقطــاع، وهو أعلــى رقم مســجل للمنتخب 
الهولندي بداية من كأس العالم ١٩٦٦ حتى اآلن 

حسب إحصائيات «أوبتا». كما توج الهولندي 
دينزل دومفريس بجائزة أفضل العب في املباراة 
بعد تألقه الالفت في اللقاء، حيث صنع الهدفني 
األول والثاني لـ «الطواحني»، كما سجل الهدف 
الثالث ليقود منتخب بالده حلجز املقعد األول 

في دور الثمانية باملونديال.
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«التانغو».. ماشي صح
متابعة: يحيى حميدان

ضرب منتخب األرجنتني موعدا ناريا مع هولندا 
فــي الدور ربــع النهائي مــن كأس العالم املقامة في 
قطــر بعدما تغلــب على أســتراليا ٢-١ أمس ضمن 
دور الـــ ١٦. وســيلتقي «التانغو» مــع «الطواحني» 

يوم اجلمعة املقبل.
جاء الشوط األول ممال وخاليا من اإلثارة في معظم 
فتراته بعدما اختار املنتخب االسترالي الرجوع للدفاع 
وترك فريق األرجنتني يتناقل الكرة كيفما يشاء في ربع 
الساعة األولى ولكن دون خطورة حقيقية باستثناء 
تسديدة بال عنوان من بابو غوميز من خارج منطقة 
اجلــزاء وذهبت كرته بعيدا عن املرمى (١٧)، قبل أن 
يخرج «السوكروس» من حتفظه وبدأ في الوصول 
للمناطــق األمامية، وتركزت كراتــه صوب املهاجم 
الثاني جاكســون إيرفني، الذي كان محطة هجومية 
الســتقبال الكرات وأزعجت حتركاته اجلهة اليمنى 
لألرجنتــني، فيما بدا زميله ميتشــيل دوك معزوال 
في املقدمة ودون أي محاوالت تذكر، وبقي احلارس 
األرجنتينــي إمييليانو مارتينيز «مرتاحا» واكتفى 

باملشاركة في املساهمة بتمرير الكرات مع زمالئه.
وأجمل ما في الشوط األول كانت اللقطة التي جاء 
منها هدف الســبق لـ «التانغــو» بعدما مرر املتألق 
أليكسيس ماك أليستر الكرة لنيكوالس أوتاميندي، 
ليحضرها لألسطورة ليونيل ميسي ويطلقها بذكاء 
على ميني احلارس األســترالي ماثيو ريان وتعانق 

الشباك (٣٥).
وبعد ذلك سيطر األرجنتينيون على الكرة ولكنهم 

بالغوا في عملية التحضير بعيدا عن منطقة اجلزاء 
األسترالية، لينتهي الشوط األول بتفوق األرجنتني 

بهدف نظيف.
دخول املنتخب األرجنتيني للشــوط الثاني كان 
مغايرا، حيث بدا أفضل وأكثر سرعة ورغبة في زيادة 
الغلة، وقام ميسي بتجربة حظه بتسديدة من خارج 
منطقة اجلزاء وســط رقابة أســترالية، اال أن كرته 
ذهبت ضعيفة للحارس األسترالي ماثيو ريان (٥٠).

وارتكــب احلارس ريان خطــأ كارثيا بعدما أدى 
الضغط من األرجنتيني رودريغو دي باول لفقدانه 
للكرة، التــي تلقفها جوليــان ألڤاريز ووضعها في 
املرمى اخلالي، محرزا الهدف الثاني لـ «التانغو» (٥٧).

وقدم ميسي فواصل من املتعة خالل الدقائق التالية 
بعدما تسّلم الكرة من منتصف امللعب ومر من الدفاع 
االسترالي، قبل أن يبعدها ميلوس ديغينيك (٦٥)، 
وتبعها «البرغوث» بتسديدة بعيدة مرت بسالم على 

املرمى األسترالي (٦٦).
واستطاع «الســوكروس» تقليص النتيجة بعد 
تشــتيت خاطئ للكرة من أوتاميندي، لتجد البديل 
كريغ غوودوين ويســددها قوية من خارج منطقة 
اجلزاء ارتطمت بإنزو فرنانديز وتذهب في الشباك 

األرجنتينية (٧٧).
وزاد األستراليون من ضغطهم بعد ذلك وحاول 
عزيز بيهيتش تهديد املرمى األرجنتيني بعد مجهود 
فــردي رائع، ولكن تدخل املدافع البديل ليســاندرو 
مارتينيز في اللحظة األخيرة إلبعاد الكرة إلى ركلة 
ركنية (٨١)، ومن ذات اللعبة أطلق أجدين هروستيتش 

تسديدة بعيدة وذهبت كرته فوق املرمى.

ميسي يسجل الهدف ٧٨٩ في مباراته الـ«١٠٠٠»
خاض ليونيل ميسي املباراة األلف في مسيرته 
الباهرة أمس خالل مواجهة األرجنتني ضد أستراليا 
مع ســعيه إلحراز اللقب الوحيد الذي استعصى 
عليه. وميسي، البالغ من العمر ٣٥ عاما، هو هداف 
األرجنتني عبر العصور، إذ سجل ٩٣ هدفا وشارك 

أمس في مباراته الدولية ١٦٩.
وانضم ميسي إلى أكادميية برشلونة وعمره ١٣

عاما ليصبح أيضا الهداف التاريخي للنادي الكتالوني 
برصيد ٦٧٢ هدفا ســجلها في ٧٧٨ مباراة، قبل 
أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان العام املاضي. 
وفي املجمل، أحرز ميسي ٧٨٩ هدفا في مسيرته.

ويشارك ميسي في كأس العالم للمرة اخلامسة، 

وقال إنها ستكون بطولته األخيرة، مما يجعل من 
املهم بالنسبة له الفوز باللقب إذا أراد معادلة إرث 
ســلفه الراحل في ارتداء القميص رقم ١٠ دييغو 

مارادونا.
وأحرز ميسى هدف التقدم لراقصي «التانغو» 
وهــو األول في تاريخ «البرغــوث» في األدوار 
اإلقصائيــة في كأس العالم والهدف الثالث له في 

مونديال قطر.
ورفع ليونيــل أهدافه في تاريخ مشــاركاته 
باملونديال إلى ٩ أهداف، متخطيا أهداف األسطورة 
األرجنتينيــة دييغو مارادونــا وكذلك البرتغالي 

كريستيانو رونالدو بـ ٨ أهداف.
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تشيزني.. 
احلصن املنيع لپولندا

ابن ساعية البريد.. 
يعتلي القمة

يشكل حارس عرين پولندا فويتشيك تشيزني بالفعل 
احلصن األول في مواجهة فرنسا، بطلة العالم ١٩٩٨ و٢٠١٨، 
حيث مازح الصحافيني قائال «املفتاح إليقاف مبابي؟ أنا!».

وقد دفعت كلمات تشــيزني البعض لالبتسام، حتى أن 
االحتاد األوروبــي لكرة القدم (ويفا) أغاظه، على ســبيل 
التحذير، بنشــره على «تويتر» صور الهدف الذي سجله 
مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي خالل املواجهة أمام 
يوڤنتــوس في دوري أبطال أوروبا في ٢ نوفمبر. ويعتبر 
تشيزني بني اخلشبات الثالث ضمانة ال تقدر بثمن، بعدما 
اهتزت شــباكه مرتني فقط في املونديال، كما بات احلارس 
الذي منع أكبر عدد من األهداف حسب «أوبتا» لالحصاءات.

ويؤكــد الصحافــي كميل كولســوت مــن صحيفة 
«رزيكزبوسبوليتا»: «من دونه، ملا جنحنا في التأهل»، مضيفا 
«هو الالعب األهم في التشكيلة. ليس روبرت ليڤاندوڤسكي 

امللتزم دفاعيا والذي ال ميلك الفرصة للعمل في املقدمة».
تشيزني (٦٩ مباراة دولية) حذر قبل مواجهة األرجنتني 
في اجلولة الثالثة «ليونيل ميسي، أدرسك!». وبالفعل، صد 
حارس «السيدة العجوز» ركلة جزاء نفذها «البرغوث» باقتدار، 

ولكن من دون أن مينع خسارة بالده بهدفني نظيفني.
وقد أثبت احلارس فارع الطول (١٫٩٦م) جدارته بني اخلشبات 
الثالث بعدما صد ركلة جزاء للسعودي سالم الدوسري في 
الفوز ٢-٠ في اجلولة الثانية، ومن قبلها يحافظ على نظافة 

شباكه أمام املكسيك (٠-٠) في اجلولة األولي.

لم يحرق مدافع منتخب فرنسا جول كوندي املراحل في 
بداية مسيرته، لكنه كان مصمما على بلوغ أعلى املستويات 
وهو ما يعيشه حاليا في صفوف ناديه برشلونة اإلسباني 

ومنتخبه الوطني الذي يالقي پولندا اليوم.
ولد في باريس، لكنه ترعرع في منطقة النديراس التي 
تبعد نحو ٤٠ كيلومترا عــن مدينة بوردو، حيث انتقلت 
والدته للعمل كساعية بريد عام ٢٠٠٠، وبعد املدرسة كان 
ميارس التسديد نحو احلائط. تطور مستواه بشكل الفت، 
فبدأ يلفت األنظار الى موهبته، وبعد خمسة مواسم قضاها 
مع النديراس وآخر مع سيرون، لفت أنظار كشافي نادي 
«ال بريد» أحد أكثــر األندية املعروفة في تخريج الالعبني 
بالقرب من بوردو، بعمر احلادية عشرة، ومن أجل حتاشي 
مصير الذين سبقوه ورحلوا عن الفريق من دون أي أفق، 
قام «ال بريد» باالتصال بنادي بوردو من اجل أن يتابعوا 
تطور مستواه. سرعان ما انتقل كوندي الى بوردو، ويقول 
أحــد املوظفني العاملني في النادي بول فري عنه: «لم تكن 
بدايته جيدة، لم يكن يتألق بشكل الفت، لكنه كان مستمعا 

جيدا، يراقب وميلك عقلية الفوز».
منح مدرب بوردو حينها األوروغوياني غوستافو بويت 
كوندي فرصته األولى في الفريق األول في يناير عام ٢٠١٨.
علــى الرغم من انتقاله الى اشــبيلية عام ٢٠١٩ ثم الى 
برشلونة الصيف املاضي، ال يزال كوندي يعود الى اجلذور 

كلما سنحت له الفرصة.

«ليفا».. صداع في رأس ديشامب 
وميشنيفيتش: األرقام ال تهمني!

قال املدير الفني ملنتخب فرنســا 
ديديه ديشامب في املؤمتر الصحافي 
قبل املباراة: «أعتقد أن پولندا تعتمد 
على األسلوب الدفاعي كما شاهدتهم 
في أول ٣ مباريــات، خطهم اخللفي 
رائع لكن لن يتوقفوا عند ذلك األمر، 
ولديهم مهاجم فريد من نوعه، ويظل 
روبرت ليڤاندوفسكي اخلطر األول 
ملنتخب پولندا ولكــن هناك العبني 
مميزين آخرين مثل تشيزني، جليك، 
كريتشوفياك، زيلينسكي، جرويسكي، 
أيضا هناك العبون شباب وعلينا أن 
نحترمهم، وقد كان تشيزني حاسما 
في دور املجموعات، ويعرف الالعبون 
مــدى أهميــة املبــاراة، ســيضحون 
بأنفســهم كثيرا من أجل التأهل من 

خالل تشكيل أكبر قدر من اخلطورة 
على مرمى املنافس».

وحذر ديشامب من خطورة «لفيا»: 
علينا احلذر من ليڤاندوفســكي كما 
قلــت، ألنه من نصــف فرصة ميكن 
أن يسجل هدفا، باإلضافة إلى ذكائه 
وأســلوبه، فهــو يجيــد اســتخدام 
جسده بشــكل رائع»، وفيما يتعلق 
باالنتقادات التي وجهت إلى حارس 
مرماه هوجو لوريس، قال: «هوجو 
ضمن أفضل ٩ حراس في العالم، له 
دور مهم مع فرنسا، لكن عليه احلذر 
من ليڤاندوفســكي ألنه يستطيع أن 

يصنع الفارق في أي وقت».
مــن جانبه، يرى مــدرب منتخب 
پولندا تشيســالف ميشنيفيتش أن 

نظيــره الفرنســي ال توجد به نقاط 
ضعف قبل مباراة املنتخبني املرتقبة، 
وقال تشيسالف ميشــنيفيتش في 
املؤمتــر الصحافــي أمس: «فرنســا 
منتخــب رائــع ولديه العبــون على 
مســتوى عــال، بحثــت عــن نقاط 
ضعفهــم لكن لم أجدها، يجب علينا 
الضغــط على املنافس إلجباره على 
ارتكاب األخطاء»، مضيفا: ان األرقام 
واإلحصائيات ال تهمني، بالنسبة لي 
الــذي يهمني هو ما يحدث بالنهاية، 
مباراة مواجهة فرنسا ستكون مختلفة 
متاما عن مباريات دور املجموعات، 
سنلتقي مع حامل لقب كأس العالم، 
ولكــي تصبح بطال عليــك أن تفوز 

على البطل.

أمجاد ٨٢ تداعب پولندا في مواجهة «الديوك»
في املقابل، يأمل منتخب پولندا 
في استعادة توازنه، وجتاوز بعض 
عروضه املخيبة في دور املجموعات 

وخصوصا خسارته أمام األرجنتني ٠-٢
في اجلولة الثالثة األخيرة والتي كادت 
تطيح به خارج البطولة لو حققت املكسيك 
فوزا بفارق ٣ أهداف على الســعودية 

.(٢-١)
وأعرب بعدها ليڤاندوفسكي عن أمله 
في أن يكون منتخب بالده جاهزا ملواجهة 
فرنســا، وقال: «لم تكن مباراة هداف 
مثلي، لكنني كنت أعلم أنها ستكون كذلك، 
بالنسبة لي، وبالنظر إلى إمكاناتنا، هذا 
جناح»، مضيفا لن يتذكر أحد الطريقة 
التي لعبنا بها هذه املباراة، الشيء املهم 

أن نكون جاهزين ضد فرنسا.
والتقــى املنتخبان مرة واحدة 

في املونديال ســابقا وكانت في 
عام ١٩٨٢ في إسبانيا عندما فاز 

رفاق زبيغنييف بونييك على 
فرنسا (٣-٢) في مباراة حتديد 

املركز الثالث.
وتواجه املنتخبان ١٦ مرة 
في مختلف املسابقات ومتيل 

الكفة لفرنسا برصيد ثماني 
انتصارات مقابل ٣ هزائم.

وتضم صفوف املنتخب الپولندي 
العبني في الدوري الفرنسي هما جناح 
لنس برزمييســالف فرانكوفسكي 
ومدافع كليرمون ماتيوش فييتيسكا، 
إضافة إلى مهاجم مرسيليا أركاديوش 
ميليك املعار إلــى يوڤنتوس هذا 
املوسم، حيث يلعب إلى جوار رابيو.

شريك صدارة الئحة الهدافني برصيد 
٣ أهداف مع االكوادوري إينير ڤالنسيا 
والهولندي كودي خاكبو واالجنليزي 
ألفارو  ماركوس راشفورد واإلسباني 
موراتا، خصوصا على ذكائه خلداع يقظة 
دفاع پولندي يعتمد على حارس مرمى 
يوڤنتوس اإليطالي املتألق فويتشــيخ 

تشيزني.

على مواجهة منتخب «النسور البيضاء» 
بقيادة جنمها وهدافها االستثنائي روبرت 
ليڤاندوفسكي الذي افتتح باكورة أهدافه 
املونديالية في مرمى السعودية (٢-٠) في 
اجلولة الثانية ملنافسات املجموعة الثالثة.

وتعول فرنســا على خط هجومها 
الفتــاك بقيــادة غريزمــان ودميبلي 
وأوليفييه جيرو وحتديدا جنمها مبابي، 

إلى استعادة بريقها  تسعى فرنسا 
ومواصلة حملة الدفاع عن لقبها، عندما 
تالقي اليوم على ملعب الثمامة پولندا 
املطالبة باالســتفاقة من سباتها عقب 
ظهورها اخلافت في دور املجموعات، 

في الدور ثمن النهائي.
تأهلها  بعدما حســمت فرنســا 
بانتصارين متتاليني على أستراليا (٢-١) 
والدمنارك (٢-١)، تعثر املدرب ديدييه 
ديشان ورجاله أمام املنتخب التونسي 
الذي آمن بحظوظه في بلوغ الدور ثمن 
النهائي للمرة األولى في تاريخه وخرج 
فائزا ١-٠ لكن لم يحقق مبتغاه بسبب 
املفاجأة التي حققتها أستراليا بتغلبها 
على الدمنــارك ١-٠ وظفرها بالبطاقة 

الثانية في املجموعة الرابعة.
صحيح أن املنتخب الفرنسي الساعي 
الى لقبــه الثالــث (١٩٩٨ و٢٠١٨) لعب 
بتشكيلة رديفة أمام «نسور قرطاج»، 
لكنه دفع بركائزه األساسية عقب الهدف 
التونســي في مقدمتهم كيليان مبابي، 
وأدريان رابيو، وأنطــوان غريزمان، 
وعثمان دميبلــي دون أن يتمكنوا من 

تعديل النتيجة.
دافع ديشان عن قيامه بتسعة تبديالت 
مؤكدا أنها لم تكن استهانة باملباراة، وقال: 
«كان الهدف مختلفا، بعض الالعبني كانوا 
يعانون من إصابات طفيفة والبعض اآلخر 
كان يواجه اإليقاف في حال حصوله على 

بطاقة صفراء ثانية».
ويتعــني على املنتخب الفرنســي 
املعروف بـ «الديوك» طي صفحة اجلولة 
الثالثة مــن دور املجموعات «والتركيز 
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مندي.. حارس العرين 
ورجل التحدي

ماغواير.. 
من ثغرة إلى صمام أمان!

استعاد إدوار مندي عافيته في حراسة املرمى، األمر الذي 
لعب دورا أساسيا في تأهل السنغال الى دور الـ ١٦ من مونديال 
قطر ٢٠٢٢، عقب فوزها املثير على االكوادور ٢-١، وسيكون 
حضوره القوي أساسيا في محاوالت «أسود التيرانغا» بلوغ 

ربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم.
كانت قفزته الهائلة من مسافة قريبة أمام القطري إسماعيل 
محمد، احدى أجمل محطات البطولة، حيث حمى عرين فريقه، 
وقال املدرب إليو سيســيه بعد الفوز على قطر (٣-١): «أنا 
راض جدا عن الالعبني، وخاصة إدوار مندي الذي أبقانا في 
هذه املباراة لفترة طويلــة». «دودو» مندي، كما كان يطلق 
عليه عندما كان حارس املرمى رقم ٣ في مرسيليا الفرنسي، 
أثار بعض الشــكوك ضد هولندا (٢-٠)، حيث غاب عن دقته 
امللحوظة في املباراة االفتتاحية. وقال زميله في تشلســي 
اإلجنليزي قائد خط الدفاع خاليــدو كوليبالي: «يحدث أن 
تكــون هناك حلظات من هذا القبيل، لكنني أعتقد أن الناس 
يبالغون كثيرا، ال يجب أن نصنع قصة كبيرة منها». وأصر 
قائد املنتخب السنغالي حول الهزمية أمام املنتخب الهولندي 
«الفريق بأكمله مخطــئ، إنه ليس مجرد العب واحد». كان 
املدرب يعلم أيضا أنه بعد بداية متفاوتة للموســم، كان أمام 
حارس فريقه «الكثير ليثبته، لكنه رجل التحدي». وقد واجه 
مندي، بداية صعبة ملوســم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ مع ناديه تشلسي 
االجنليزي، لكن مع تأهل الســنغال ملواجهة إجنلترا اليوم 
في ثمن النهائي، بات مندي قادرا على القول انه لم ينته بعد.

بعدما بات مهمشا في صفوف مان يونايتد نتيجة أخطاء 
متكررة جعلت منه محط سخرية كثيرين ممن شمتوا أيضا 
بإدارة النادي التي وضعته على رأس ترتيب أغلى مدافعي العالم 
في ٢٠١٩، ظهر هاري ماغواير في مونديال قطر بشخصية 
مختلفة متاما عما هو عليه مع «الشــياطني احلمر» وساهم 

بشكل أساسي في قيادة منتخب بالده الى ثمن النهائي.
يدخل فريق املدرب غاريث ساوثغيت اليوم وهو يعول 
على ماغواير كي يكون صمام األمام، كما فعل في املباريات 
الثالث األولى التي تلقى فيها «األسود الثالثة» هدفني فقط 
وجاء في الفوز الساحق على إيران ٦-٢. وشكك كثر بقرار 
ســاوثغيت ضم ماغواير الى تشــكيلة املونديال القطري، 
الســيما أنه بات خارج حســابات املدرب اجلديد ليونايتد 
الهولندي إريك تن هاغ وعن وجه حق، بعد سلسلة األخطاء 
التي ارتكبها منذ بداية املوســم. والى جانب االساءات التي 
تعرض لها من قبل جمهور يونايتد، وجد ماغواير نفســه 
عرضة لالنتقادات من قبل مشــجعي املنتخب الوطني بعد 
سلسلة من املباريات املخيبة، وقد كانت تلك ضربة موجعة، 
كما تأثر ماغواير باحلكــم الذي صدر بحقه عام ٢٠٢٠ من 
محكمة يونانية بالسجن ٢١ شهرا مع وقف التنفيذ، واستأنف 
احلكم ما علق العقوبة حتى االستماع اليه مجددا في السابع 
من يونيو املقبل. لكن كل الذي حصل في اليونان ال يقارن 
مبا اختبره هذا املوســم مع يونايتد من اهانات وانتقادات 
قاسية، ما جعله على األرجح متحفزا كي يرد على اجلميع.

ساوثغيت: نواجه خصمًا قويًا بالعبني رائعني
 وبوغارت: «الثقة» سالحنا أمام اإلجنليز

ذكر املدير الفني ملنتخب إجنلترا 
غاريث ساوثغيت أن مواجهة فريقه 
اليوم مع الســنغال صعبة، وقال في 
املؤمتر الصحافي الذي اقيم مساء أمس: 
«علينا التعلم من مفاجآت كأس العالم، 
وحتقيق الفوز»، مضيفا: املنتخبات 
االفريقية رائعة ولديهم العبون رائعون 
لذلك ستكون مباراة صعبة وسيسيه 
مدرب ممتاز، مشددا على أهمية املباراة 
وصعوبة اخلصم، «سنواجه خصما 
قويــا وفريقا يضــم مجموعة مميزة 

للغاية من الالعبني».
وأشار ســاوثغيت إلى أن الدوري 
اإلجنليزي يضم العديد من الالعبني 
األجانــب، وخاصة الســنغاليني مثل 
فييــرا واحلاج ضيوف، وقال: «دائما 

من الرائع أن ترى افضل الالعبني في 
دوريك لتحسني التنافس».

وأوضح املدرب اإلجنليزي غاريث 
ساوثغيت أن كأس العالم شهد العديد 
من املستويات الفنية املتميزة، وقال: 
«لم أتفاجأ من مستوى اليابان وتأهلهم 
إلى الدور الثاني، وأيضا األمر ذاته مع 
منتخب السنغال، استحقوا التأهل».
وفيمــا يتعلــق بخــروج بلجيكا 
وأملانيا والدمنــارك، قال: «هذا يظهر 
أن مســتوى التنافس العالي في هذه 
البطولة وعلى املستوى الدولي صعب 
للغايــة، لقــد واجهنــا املجر ســابقا 
وكانو رائعني»، مضيفا: جميع العبي 
منتخب اجنلترا تدربوا بشكل طبيعي 

وجاهزون ملواجهة السنغال.

هذا وأعلن املنتخب السنغالي عن 
مرض أليو سيسيه مدربه، وأنه تخلف 
عن حضور بعض تدريبات الفريق.

وقــال ريغيــس بوغــارت املدرب 
املساعد «إنه مريض منذ يومني، وقد 
أدرنا التدريب أمس بتوجيهاته، لكنه 
ســيكون حاضرا مع انطالق صافرة 

املباراة، وهذا مؤكد».
وزاد الفرنســي بوغارت «إن بطل 
افريقيا ســيذهب إلــى املباراة بهدوء 
وثقة في النفس وتركيز، وميكن ألي 
فريــق أن يهــزم اآلخر، ومــن املمكن 
للســنغال أن تهزم إجنلترا»، مشيرا 
إلى أن الفريق «واصل تطوير نفسه، 
وهــو اآلن جاهز إلظهــار قدرته على 

الصمود أمام فريق ممتاز».

إجنلترا لترويض «أسود التيرانغا»
في النهائيات مع الســنغال املعروف بـ 
«أسود التيرانغا» الطامحة الى تكرار إجناز 
عام ٢٠٠٢ حني باتت ثاني منتخب أفريقي 
يصل الى ربع النهائي بعد الكاميرون عام 
١٩٩٠، أفاد ساوثغيت بأن املنتخب احلالي 
في وضع معنوي وبدني أفضل من ٢٠١٨.

لكن يجب على ساوثغيت أال يبالغ في الثقة 
بالنفس في مواجهة الســنغال كما حذر 
النجم السابق للمنتخب األفريقي احلاج 
ضيوف وفق ما نقــل عنه موقع «دكار 
أكتو» احمللي، قائال: «يعتقدون أنهم فازوا 
باملباراة قبل خوضها وأنهم أفضل منا، 

سيشعرون بخيبة بعد املباراة».
ورغم خيبة خسارتهم جنمهم املطلق 
ســاديو ماني عشــية انطالق النهائيات 
بســبب اإلصابة، جنح السنغاليون في 
حجز بطاقتهم الى ثمن النهائي ألول مرة 
منذ ٢٠٠٢ بعد جتاوزهم خسارة افتتاحية 
أمام هولندا ٠-٢ بالفوز على قطر املضيفة 

٣-١ ثم اإلكوادور ٢-١.
ووعد العب وسط ريدينغ اإلجنليزي 
مامادو لوم ندياي أن يلعب منتخب بالده 
بالتزام واندفاع كبيرين أمام «األســود 
الثالثة»، قائال: «بعد الفوز على اإلكوادور 
في اجلولة األخيرة، ســنركز على لقاء 
األحــد، نحن محترفــون ونعلم أن كل 
املباريات مهمة». وبعدما بدأ احلديث في 
وسائل اإلعالم الفرنسية، بينها صحيفة 
«ليكيب»، عن مواجهة إجنليزية - فرنسية 
في ربع النهائي، رد مدافع أميان الفرنسي 
فورموز مندي بالقول: «يعتقد الفرنسيون 
منذ اآلن أن إجنلترا ستفوز علينا لكننا 

واثقون بقوتنا!».

مرتني في ١٩٩٠ و٢٠١٨.
ويعج فريق ســاوثغيت بالكثير من 
الالعبني املتوجــني بلقب الدوري املمتاز 
املباريات  ويتمتعــون بخبرة خــوض 
املصيرية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، 
ما يجعل رايس واثقا أنهم لن يشــعروا 

بالضغوط في األدوار اإلقصائية.
وعشية املواجهة األولى على اإلطالق 

مواهبنا الهجومية، سترون أنها من الطراز 
العاملــي، هناك العبون في جميع املراكز 
فازوا بأكبر األلقاب، األمر منوط بنا كي 

نثبت ذلك.
الذهاب حتى النهاية هو حلم يراود 
اإلجنليز منذ ١٩٦٦ حني توجوا باللقب 
للمرة األولى واألخيرة،  على أرضهم 
بينما انتهى مشوارهم عند دور الـ ٤

بعدما دخلوا مونديال قطر على خلفية 
٦ مباريات متتالية من دون انتصار في 
سلســلة هي األســوأ منذ ١٩٩٣، يبدو 
اإلجنليز اآلن في مزاج حتدي اجلميع بعد 
تأهلهم إلى ثمن النهائي، حيث يتواجهون 
اليوم مع السنغال املتحفزة للرد على من 
أخرجها من احلسابات، خاصة الفرنسيني.
وحجزت إجنلتــرا مقعدها في ثمن 
النهائي بأداء مقنع متاما في مباراتني ضد 
إيران (٦-٢) واجلولة األخيرة ضد جارتها 
ويلز (٣-٠) وأقل إقناعا في اجلولة الثانية 

ضد الواليات املتحدة (٠-٠).
اآلن وبعد جتاوز دور املجموعات 
في الصدارة، اســتعاد رجال 
املدرب غاريث ساوثغيت 
التي  املرتفعة  املعنويات 
إلى  قادتهــم للوصول 
نهائــي كأس أوروبا 
للمرة األولى في تاريخ 
«األسود الثالثة»، قبل 
أن حترمهــم ركالت 
اللقب  الترجيح من 
الذي ذهب في صيف 
٢٠٢١ لصالح إيطاليا.

ورأى العب الوسط 
ديــكالن رايــس أن 
منتخب بالده يستحق 
احترام أفضل منتخبات 
العالم، متسائال: «الدول 
األخرى ســتنظر الى 
نتمتع  التــي  اجلودة 
بها ولم ال يخشوننا؟»، 
مضيفــا إذا نظرمت الى 
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ستويكوڤيتش: نقص اللياقة 
واإلصابات وراء خروج صربيا

ظهر مدرب صربيا دراغان ســتويكوڤيتش في 
حيرة من أمره وهو يشاهد استقبال فريقه هدفني بعد 
تقدمه ليخسر ٢-٣ أمام سويسرا في املباراة األخيرة 
باملجموعة الســابعة اجلمعة، ليودع من الدور األول، 
وقال «عندما تخسر املباراة، تفكر بالطبع في األخطاء 
التي يرتكبها الدفاع، لكننا ندافع ونهاجم كفريق واحد، 
جنحنا فــي قلب تأخرنا ٠-١ والتقدم ٢-١، ولكن مرة 
أخرى لم نلعب بشــكل جيد دفاعيا، كان من السهل 
للغاية على السويسريني تسجيل الهدف الثاني، وهو 
ما صدمنا حقا، من الناحية النفسية كان األمر إيجابيا 
للغاية بالنسبة لسويسرا»، مضيفا مثل هذه األشياء 
ممنوعة في هذا املستوى، إذا كررت هذه األخطاء فمن 
الصعب للغاية الفوز، في املســتقبل يجب أن نعمل 

بجدية ونبذل قصارى جهدنا حلل املشكلة.
وتغادر صربيا بطولة قطر دون فوز وبنقطة واحدة 
فقط بعد ثالث مباريات، وألقى ستويكوڤيتش باللوم 
على ضعف لياقة العبيه األساسيني، وزاد بالنظر إلى 
املشاكل التي واجهناها منذ وصولنا إلى كأس العالم، 
عانينا من إصابــات العبينا البارزين، بذلنا قصارى 
جهدنا إلعادتهم ملستواهم، يبدو أنها كانت مشكلة كبيرة 
للغاية بالنسبة لنا، لقد قاتل الالعبون وقد بذلوا قصارى 
جهدهم، ومع ذلك بالنسبة لهذا املستوى من املنافسة 
لألسف لم يكن ذلك كافيا ولكن هناك أسبابا لذلك، ال 
ميكنني أن أتوقع أكثر مما قدموه على أرض امللعب.

أدو يوّدع غانا 
ويعود إلى دورمتوند

أعلن املديــر الفني ملنتخب غانا أوتو أدو الرحيل 
عن منصبه بعد نهاية مشوار «النجوم السوداء» في 
كأس العالم قطر ٢٠٢٢، الفتا إلى أنه كان سيرحل حتى 
لو توج بلقب املونديال، وقال: «سعيد باحلصول على 
فرصة قيادة «البالك ستارز» في املونديال، وسأعود 
إلى أملانيا الستكمال مشواري في بروسيا دورمتوند، 
وأشكر االحتاد الغاني على ثقته في قدراتي، وأشكر 
عائلتي على دعمها، وأشكر العبي املنتخب الغاني».

وودع منتخبا أوروغواي وغانا منافســات كأس 
العالم، بعد احتاللهما املركزيــن الثالث والرابع، في 
املجموعة التي تأهل منها البرتغال وكوريا اجلنوبية.

وذكر أوتو أدو أن ما حدث في مباراة أوروغواي 
(٠-٢) هو جزء من واقع كرة القدم، «لكنني أعيش يوما 
حزينا بسبب هذه اخلسارة»، مضيفا احلارس جنح 
في إفساد العديد من الهجمات للمنافس، وكان علينا 
أن ندافع بشــكل أقوى أمام أوروغواي، الفتا إلى أن 
العبــي غانا وصلوا إلى هذه املرحلة بفضل قدراتهم 
وخبراتهم، موضحا أن املنتخب ما زال بحاجة للمزيد 
من العمل والتطور، خاصة في اجلانب الدفاعي، قائال: 
«إضاعة أندريه أيو ضربة اجلزاء أمر يحدث في كرة 
القدم، ولم نضع الوقت في الدقائق األخيرة حلرمان 

أوروغواي من التأهل».

أبــدى املدير الفني ملنتخب الكاميرون ريغوبيرت ســونغ شــعوره باحلزن 
وخيبة األمل لعدم التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بقطر، وذلك بعدما حقق 
الكاميرون فوزا مثيرا على البرازيل بنتيجة ١-٠ اجلمعة، ضمن اجلولة األخيرة 
من دور املجموعات، لكنه وّدع البطولة الحتالل املركز الثالث، بعد فوز سويسرا 

(الوصيف) على صربيا (األخير).
وقال سونغ: «فزنا على البرازيل لكن خرجنا، وكان بإمكاننا حتقيق نتائج 
أفضل لوال بعض املشــاكل الصغيرة، لدينا منتخب شــاب بالعبني جدد، وهو 
أمر جيد جدا للمستقبل، لكنني أشعر بالندم، فقد كان باإلمكان تقدمي األفضل، 
كأس العالم علمتنا الكثير، وسوف نبدأ التحضير لالستحقاقات القادمة، وراض 

عن أداء املنتخب».
وشــكر ســونغ العبي الكاميرون، مضيفا: تطورنا كثيرا وحتســنا ويجب 
تعزيــز «روح األســود»، وهي املفتاح مــن أجل تطور املنتخب في املســتقبل، 
وأعي أن هذا النصر على البرازيل سيكون تاريخيا، علي أن أهنئ جميع العبي 

املنتخب، وأنا فخور بهم.

انتهاء مونديال جيسوس انتهاء مونديال جيسوس 
وتيليس مع «السامبا»وتيليس مع «السامبا»

فوزي بشير لـ «األنباء»: 
فرنسا األقرب إلى اللقب

الدوحة - عبدالعزيز جاسم 

أكد جنم الكرة العماني والعب فريقي القادسية وكاظمة السابق فوزي بشير في لقاء 
خاص مع «األنباء» أن بطولة مونديال قطر تعتبر من أعلى املستويات، مشيرا إلى ان 
النســخة احلالية تعتبر من أفضل النسخ التي أقيمت مقارنة بسابقاتها، ولفت إلى أن 
منتخبات مثل البرازيل وفرنســا واجنلترا قدمت مستويات قوية وهي أبرز املرشحني 

لنيل اللقب.
وقال بشــير: «رغم أني من مشــجعي منتخــب األرجنتني لكن ما أظهــره املنتخبان 
الفرنســي واإلجنليزي يضعهما مرشــحني لنيــل اللقب ولكن حظــوظ (الديوك) أكثر 

بإحراز الكأس في نهاية املطاف».
وبني أن أكثر العب لفت انتباهه هو جنم باريس سان جرمان وفرنسا كيليان مبابي، 
حيــث يعتبر أفضل العب قدم مســتوى حتــى اآلن في البطولة، موضحــا أن البطولة 
حتى اآلن لم تظهر لنا العبا شابا مميزا لكن العب هولندا كودي جاكبو يعتبر األفضل 

فوزي بشير والزميل عبدالعزيز جاسمبينهم حتى اآلن.

سونغ: فوز تاريخي 
وخروج مؤلم

مونديال قطر ظهر مبستوى الفت من جميع النواحي

أعلــن االحتــاد البرازيلي أمس 
استبعاد املهاجم غابرييل جيسوس 
واملدافع أليكس تيليس حتى نهاية 
مونديال قطر بعد تعرضهما لإلصابة 
فــي مواجهة الكاميــرون في ختام 
منافسات املجموعة السابعة، حيث 
خــرج تيليس فــي الدقيقة ٥٤ من 
خسارة البرازيل ١-٠ أمام الكاميرون 
وحلق به جيسوس بعد ١٠ دقائق.
وقال االحتاد: «خضع الالعبان 
لفحوصات أمــس بحضور طبيب 
املنتخب البرازيلي رودريغو السمر، 
وأكد تصوير بالرنني املغناطيسي 
على الركبة اليمنى لهذين الالعبني 
حجم إصابتيهما واستحالة تعافيهما 
في الوقت املناســب للمشاركة في 

كأس العالم».
البرازيــل نظيرتهــا  وتواجــه 
كوريا اجلنوبية غدا في دور الـ١٦، 
ويأمل العبون برازيليون آخرون 
في التعافي من اإلصابة في الوقت 
املناســب لالنضمــام مجــددا إلــى 

الفريق.

ويتعافى نيمــار من إصابة في 
الكاحــل تعــرض لها في مســتهل 
مشــواره بالبطولة أمــام صربيا، 
وباتت خيارات البرازيل في اخلط 
اخللفي محدودة بعد إصابة تيليس.
وغــاب الظهيــران األساســيان 
دانيلــو وأليكــس ســاندرو عــن 
املباريات بسبب اإلصابة في بداية 
البطولة، والتزال مشاركتهما أمام 

كوريا اجلنوبية غير مؤكدة.
وحــال تعــذر مشــاركتهما فإن 
قلب الدفاع ماركينيوس قد يلعب 
في مركز الظهير األيسر، بينما قد 
يشارك داني ألفيس (٣٩ عاما) الذي 
أصبح أكبر العب برازيلي سنا يلعب 
أساسيا في كأس العالم مبشاركته 
أمام الكاميرون في اجلانب األمين.
وإذا قرر مدرب «السامبا» تيتي 
االستعانة بإيدر ميليتاو قلب دفاع 
ريال مدريد في مركز الظهير األمين 
كمــا فعل في غيــاب دانيلــو أمام 
سويســرا، فإن البرازيل قد تكون 

بال مدافعني على مقاعد البدالء.

ملشاهدة الڤيديو
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تنظيم رائع وروح عالية للمغرب.. ومستوى مميز للسعودية في أول مباراتني

مدربون وطنيون: الفوارق الفنية بدأت تنحسر مدربون وطنيون: الفوارق الفنية بدأت تنحسر 
بني املنتخبات العربية وأوروبا وأميركا اجلنوبيةبني املنتخبات العربية وأوروبا وأميركا اجلنوبية

أجمع عدد من املدربني الوطنيني وخبراء كرة القدم على أن 
املنتخبات العربية قدمت في النسخة احلالية للمونديال أداء 
مميزا ومشرفا توج بتأهل املغرب املستحق لدور الـ ١٦ عالوة 
على تقدمي منتخبي السعودية وتونس مستويات مبهرة. وقال 
املدربون إنه كان باإلمكان تأهل منتخبي السعودية وتونس 
إذ استمرا في املنافســة مبجموعتيهما حتى صافرة املباراة 
األخيرة في الدور األول، فيما لم توفق الدولة املستضيفة قطر 
في مشاركتها األولى باملونديال، معتبرين أن إقامة البطولة 
في دولة عربية أسهمت بهذا األداء بفضل الدعم اجلماهيري 

الهائل للمنتخبات العربية.
تنظيم جيد

وذكر مدرب نادي الصليبخــات مالك القالف أن منتخب 
املغرب قدم أداء مذهال بالدور األول، ومتكن من تصدر مجموعته 
بوجــود وصيف البطولة املاضيــة كرواتيا، وكذلك منتخب 
بلجيــكا املدجج بالنجــوم، مبينا أن وجــود العبني مغاربة 

محترفني في الدوريات األوروبية منذ سنوات أسهم في هذا 
األداء العالي.

وأضــاف القالف أن املنتخب الســعودي لعــب مباريات 
جيدة وكان منظما في مواجهاته ملنتخبات تعتمد على املهارة 
والضغط العالي، وجنح في التعامل معها لكن خسارته غير 
املستحقة أمام پولندا أثرت على حظوظه بالتأهل، معتبرا أن 
تســجيل املنتخبات العربية أهدافا كثيرة هي نقطة مضيئة 

باملونديال.
وعزا عدم ظهور املنتخب القطري مبســتواه املعهود إلى 
إبعاد العبيه عن املنافســات احملليــة فترة طويلة والتركيز 
املبالــغ فيه على املعســكرات التدريبية اخلارجية وخوض 
املباريات الودية «مما أفقدهم الروح التنافسية التي يجدها 

الالعب في املسابقات احمللية». 
مفتاح التأهل

من جانبه، أكد املدير الفني لقطاع الناشئني في نادي النصر 

ظاهــر العدواني أن املنتخبــات العربية الـ ٤ على الرغم من 
وقوعها في مجموعات قوية فإنها قدمت نفسها بشكل مميز 
«فاق التوقعات»، مشــيرا إلى أن البطولة أثبتت أن الفوارق 
الفنية بدأت باالنحسار بني املنتخبات العربية ونظيرتها في 
أوروبا وأميــركا اجلنوبية بفضل احتراف العبني عرب كثر 

في األندية األوروبية القوية.
وأوضح العدواني أن التنظيم الرائع والروح العالية التي 
لعب بها املنتخب املغربي يعتبر مفتاح تأهله للدور املقبل، 
فيما قدمت الســعودية مســتوى مميزا في أول مباراتني لها 
باملونديال، حققت باألولى فوزا مدويا على األرجنتني وخسر 
الثانية أمام پولندا بصعوبة لكن اإلصابات واإلجهاد وتفاوت 
مســتوى البدالء مع األساســيني أثر كثيرا عليها في مباراة 

املكسيك ما أفقدها فرصة التأهل.
وأبدى اندهاشــه من املستوى الذي ظهر به منتخب قطر 
في البطولة رغم فترة اإلعداد الطويلة التي خاضها، في حني 
دفع املنتخب التونسي ثمن خسارته املفاجئة أمام أستراليا 

بعــدم التأهــل رغم فوزه الكبيــر على حامل اللقب فرنســا 
وتعادله مع الدمنارك.

ظروف صعبة

بدوره، أكد املــدرب الوطني عبدالعزيز حمادة أن وجود 
العبــني كبار باملنتخب املغربي أمثال حكيم زياش وأشــرف 
حكيمي وحارس املرمى ياسني بونو وغيرهم الكثير بقيادة 
مدرب قدير هو املغربي وليد الركراكي الذي أجاد في اجلانب 
التكتيكي والتنظيمي للفريق يعد أهم أسباب تفوقهم وتأهلهم 

في صدارة املجموعة.
وأشــار حمادة إلى أن عدم استقرار التشكيلة األساسية 
للمنتخب السعودي بسبب ظروف خارجة عن إرادة املدرب 
كان أهم أســباب تراجعه في األمتار األخيرة وفقدانه فرصة 
التأهــل، فيمــا كان حصــول املنتخب التونســي على نقطة 
واحدة فقط من أول مباراتني أمام الدمنارك وأستراليا سببا 

رئيسيا في عدم تأهله.

مالك القالفظاهر العدوانيعبدالعزيز حمادة

ياكني يتوعد البرتغال.. 
وشاكيري ينضم إلى ميسي ورونالدو

هنأ املدير الفني ملنتخب سويسرا مراد ياكني العبي 
فريقه عقب تأهلهم إلى منافسات دور الـ ١٦ في املونديال، 
بعد الفوز املثيــر على صربيا ٣-٢ في اجلولة األخيرة، 
وقال في تصريحات بعد املباراة: «أهنئ الفريق بأكمله، 
لقد جنحنا في الوصول إلى دور الستة عشر بأداء مثالي 
تقريبا»، مضيفا: لقد كان سباقا غريبا، حيث رأينا القيادة 
واجلماعية، العبونا األكثر خبرة شجعوا الفريق على طول 
الطريق». ويلتقي منتخب سويسرا مع نظيره البرتغالي، 

في مباراة دور الـ ١٦، يوم الثالثاء املقبل.
وعن ذلك الصدام القوي أمام كتيبة كريستيانو رونالدو، 
قال مراد ياكني: «البرتغال لن تكون سعيدة باللعب ضدنا».

إلى ذلك، حقق شيردان شاكيري، جنم منتخب سويسرا، 
رقما مميزا بعد تسجيله هدفا في شباك منتخب صربيا، 
حيث تعد هذه هي املرة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها 
شاكيري هدفا في نهائيات كأس العالم، وأول سويسري 
يحقق ذلك، ومتكن شاكيري من تسجيل الهدف األول 
لصالح منتخب سويسرا، وساهم في تأهلهم إلى دور الـ١٦.

وانضم شــاكيري إلــى النجمني ليونيل ميســي 
وكريســتيانو رونالدو، في قائمــة الالعبني الوحيدين 

الذين سجلوا في آخر ثالث نسخ من كأس العالم.

كوستا: ال مقارنة بني كوريا 
٢٠٠٢ و٢٠٢٢

أعرب املدرب املســاعد ملنتخب كوريا اجلنوبية 
سيرجيو كوستا، عن سعادته بالتأهل إلى ثمن النهائي، 
وقال: «باولو بينتو املدير الفني هو من يستحق اجللوس 
على طاولة املؤمترات، لكنــه يقدر ويحترم قرارات 
«فيفا» بإيقافه»، مضيفا بينتو كانت لديه مشــاركة 
غير مباشــرة في التأهل، من خالل إعطاء التعليمات 
لالعبني بني الشوطني، لكنه لم يتدخل في مسار املباراة 
خالل الـ ٩٠ دقيقة، وقد حاولنا تغيير إستراتيجيتنا 
مقارنة بباقي املباريات، وما أجنزناه خالل املباريات 
الثالث يعتبر جيدا، وعلينا التطور والتحسن للمباراة 

املقبلة في ثمن النهائي.
وذكر سيرغيو كوســتا أنه ال يجب املقارنة بني 
منتخب كوريا ٢٠٠٢ صاحب إجناز التأهل لنصف نهائي 
املونديال، واملنتخب احلالي، وقال: «العديد من األمور 
قد تغيرت، منلك منتخبا منظما وفعاال ويتمتع العبوه 
مبهارات فردية رائعة، ونهدف للوصول ألبعد نقطة 
في كأس العالم». ومتكن املنتخب الكوري اجلنوبي من 
التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد تغلبه على البرتغال 
(٢-١) فــي اجلولة الثالثة واألخيــرة ملواجهات الدور 

التمهيدي في املجموعة الثامنة.

بيلسا مدربًا جديدًا ألوروغواي

قرر احتاد أوروغواي لكرة القدم 
إســناد مهمــة تدريــب املنتخب الى 
األرجنتيني مارســيلو بيلسا خلفا 
لدييغو ألونسو، وذلك بعد اخلروج 
من مونديال قطر من دور املجموعات.

مــدرب ليــدز يونايتــد الســابق 
هو الذي ســيتولى املسؤولية خلفا 
أللونســو، حيــث وقع عقــدا ملدة ٤
ســنوات حتى نهائيات كأس العالم 
٢٠٢٦ التي ســتقام بتنظيم مشترك 
فــي ١٦ مدينة فــي ٣ دول من أميركا 
الشمالية وهي الواليات املتحدة وكندا 

واملكسيك.
وكان بيلسا في السابق مسؤوال 
عن املنتخب التشيلي بني عامي ٢٠٠٧

و٢٠١١، وكذلك أمضى ٦ ســنوات في 
تدريــب منتخب األرجنتــني، والتي 
انتهت قبل ٣ سنوات لكنه لم يتول 

أي منصب منذ مغادرته ليدز.
وكان دييغو ألونسو املدير الفني 
املقال، قد أعرب عن آســفه للخروج 
املبكر ملنتخب بالده من البطولة رغم 
فوزه علــى غانــا ٢-٠، حيث احتل 
املركز الثالــث في املجموعة الثامنة 
بفارق هدف وحيد عن منتخب كوريا 
اجلنوبية الذي ارتقى للوصافة بفوزه 

على البرتغال ٢-١.
وقال ألونسو: «أتأسف للخروج 
املبكر من املونديال، منتخب أوروغواي 
كان يستطيع الذهاب بعيدا في هذه 

البطولة»، موضحا أن العبي فريقه 
قدموا أداء مميزا وصنعوا العديد من 

الفرص على مرمى املنافس.
وتابع ألونسو: «لم نخرج بسبب 
التعــادل مــع كوريــا اجلنوبية في 
اجلولة األولى، ولكن بسبب ضربة 
اجلزاء غير الصحيحة التي احتسبت 
ضدنا في لقاء البرتغال في الدقائق 

األخيرة».
وأكــد أن أوروغــواي كانت متلك 
بطاقة التأهل لــدور الـ ١٦ طوال ٨٠

دقيقة من مباراتها أمام غانا، مشيرا 
إلى أن الهدف الثاني للمنتخب الكوري 
اجلنوبي أمام البرتغال حول مسار 

بطاقة التأهل.



10
االحد ٤ ديسمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

تغريدات النجوم
إعداد: يحيى حميدان

العب البرازيل غابرييل مارتينيلي

 يدعو لتجاوز الهزمية من الكاميرون

مهاجم أوروغواي لويس سواريز 

يعبر عن حزنه للخروج من املونديال

جنم البرتغال كريستيانو رونالدو 

سعيد بالتأهل والصدارة

0303 0202 0101

جنوم الفن يكشفون جنوم الفن يكشفون 
عن فرقهم املفضلة في املونديالعن فرقهم املفضلة في املونديال

ياسر العيلة

انطــالق مباريــات  منــذ 
مونديــال كأس العالم ٢٠٢٢
التي تستضيفها دولة قطر 
الشقيقة وال صوت يعلو هذه 
الساحرة  األيام فوق صوت 
املســتديرة، حيث اجتهت 
كل األنظــار إليها وال تبتعد 
املنافسات الفنية عن املنافسة 
في املونديال، فلكل جنم من 
الفــن فريق مفضل  جنوم 
يشــجعه في البطولة، حيث 
العالم كثيرا من  شغل كأس 
اقتراب املوسم  وقتهم رغم 
وانشــغالهم  الرمضانــي 
بتصويــر مشــاهدهم في 
األعمال التي يشاركون فيها.
وقد تصدرت الفرق العربية 
السعودية اهتمام  وحتديدا 
البرازيل  تليهــا  النجــوم، 

واألرجنتني والبرتغال. 

«األنبــاء» أعدت تقريرا عن 
الفرق التي يشجعها النجوم 

وجاء على النحو التالي:

خاصة ان الفريق يضم جنمه 
املفضل ليونيل ميسي.

وقالت املطربة اللبنانية 
إليســا إنها تشجع منتخب 
البرتغال الذي تعتبره فريقها 
املفضــل، وان كريســتيانو 
رونالدو هو جنمها املفضل، 
وتتمنى أن يختم مشــواره 
الكــروي باحلصــول علــى 

البطولة.
وأكد املطرب بدر الشعيبي 
أنه يشجع بالتأكيد منتخب 
بالده األخضر الســعودي، 
وكان يتمنــى لــه الوصول 
للمراحل النهائية للبطولة، 
ولم يخف الشعيبي عشقه 
البرازيلي فريقه  للمنتخب 
املنتخــب  بعــد  املفضــل 

السعودي.
الفنانــة فــرح  وقالــت 
الصراف إنها كانت تشجع 
كل املنتخبات العربية التي 
شاركت في املونديال ألنها 
متثلنا كلنا كعرب. واختتمت 
كالمها بــأن فريقها املفضل 

هو الوطن العربي.

هدى حسني املخرج أحمد الدوغجيالكاتبة هبة مشاري حمادة سالم الهندي طارق العلي

أحمد العونان

خالد املظفر خالد العجيرب

إليساعبدالعزيز النصار بدر الشعيبيفرح الصراف

النجمة القديرة هدى حسني 
أكدت أنها وبالرغم من انشغالها 
بتصويــر مسلســلها اجلديــد 
«عودة خالتي» الذي ســيعرض 
mbc الشــهر املقبل عبر شاشــة
ومنصة شاهد، إال انها حريصة 
على تشجيع كل الفرق العربية 
املشاركة في املونديال، وقد تأثرت 
كثيرا بخروج املنتخب السعودي 
رغم األداء اجليد الذي ظهر به.

النجــم طــارق العلــي قال 

إنه من عشــاق جنوم السامبا 
البرازيــل فهو فريقــه املفضل 

دائما.
أمــا الكاتبــة املتميــزة هبة 
مشــاري حمادة، فقالت إنها ال 
تتابع مباريات كرة القدم، ولكنها 
تتابع مونديــال قطر من أجل 

املنتخب السعودي.
أما الرئيس التنفيذي لشركة 
روتانــا للصوتيات واملرئيات 
ســالم الهندي فكشف عن أنه 

يشجع في املقام األول املنتخب 
الســعودي ومن بعده منتخب 
البرازيل، وقال انه لوال احلظ 
لذهب األخضر الســعودي في 
البطولــة أكثر مــن ذلك ولكن 
العــزاء انــه قــدم أداء طيبــا 
منتخــب  أمــام  وخصوصــا 

األرجنتني.
املخرج أحمد الدوغجي أكد 
ان البرازيل هو فريقه املفضل 
الذي يحرص على تشجيعه في 

جميع البطوالت.
وقال الفنان أحمد العونان إنه 
يشجع املنتخب السعودي، وكان 
يتمنــى له الوصــول للمراحل 
النهائية مــن البطولة، وكذلك 
املنتخبات العربية التي شاركت 

في املونديال بشكل عام.
بــدوره، قال الفنــان خالد 
املظفــر إنــه ومنــذ انطــالق 
املنتخــب  البطولــة يشــجع 
الســعودي الذي يــراه فريقا 

مبواصفات عاملية وقد تخلى 
عنه احلظ ولوال ذلك لرأيناه 

في األدوار الالحقة.
أما الفنان عبدالعزيز النصار 
املعروف عنه عشقه للمنتخب 
اإليطالي فقال: مبــا ان فريقي 
املفضل ال يشارك في البطولة 

فأنا أشجع البرازيل.
من جانبه، أكد الفنان خالد 
العجيــرب انه عاشــق لنجوم 
التانغــو منتخــب األرجنتــني 
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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

عبدالرضا: البرازيل واألرجنتني وإسبانيا 
وفرنسا في نصف النهائي

جائزة أفضل حارس 
ستذهب إلى أليسون 
بيكر.. ومبابي األقرب 

لـ «الهداف» 

أستبعد وجود
 «حصان أسود» 

في هذه النسخة

يحيى حميدان

في كل بطولة وحدث مهــم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما 
يتعلق األمر بأكبر حدث عاملي «كأس العالم» فال بد أن نرصد آراءهم 
وتوقعاتهــم.  «األنباء» التقت أحد جنوم الكرة الكويتية، مدافع نادي 
الســاملية واملنتخب الوطني سابقا علي عبدالرضا، واستطلعت آراءه 

وتوقعاته عن مونديال قطر:

منتخب تتوقع أن يكون مفاجأة البطولة في 
املستوى والنتائج؟

٭ منتخب املغرب الذي حقق نتائج الفتة 
حتى اآلن. 

األقرب لبلوغ املربع الذهبي؟ 
٭ أتوقــع أن يصــل كل مــن البرازيل 
واالرجنتني وإســبانيا وفرنســا إلى 
الدور نصف النهائــي، وهي األفضل 

من وجهة نظري. 

من تتوقع ان يتوج بطال ملونديال 
٢٠٢٢؟

٭ أرشح البرازيل، هذا املنتخب يبدو 
متكامال هذا العام. 

منتخب تشجعه؟ وآخر تتمنى أن يظهر 
مبستوى مشرف؟

٭ أميل إلى تشجيع البرازيل، وكنت أمتنى أن 
يظهر منتخب السعودية مبستوى أفضل خصوصا 

بعــد املباراة األولى أمام األرجنتــني والتي قدم فيها 
مردودا جيدا ومتكــن من الفوز على أحد أعرق املنتخبات 

في العالم والذي يدخل ضمن الترشيحات حلصد لقب البطولة.

من تتوقع ان يكون احلصان األسود للمونديال؟
٭ أستبعد وجود حصان أسود في هذه النسخة، إذ إن املنتخبات 

املرشحة هي التي ستصل الى األدوار املتقدمة.
من سيكون جنم املونديال؟

٭ نيمار بال شك.

]من برأيك سيكون أفضل العب واعد؟
٭ أرشح ٣ العبني، وهم: اإلسباني بيدري غونزاليس، واإلجنليزي 

جود بيلينغهام، والفرنسي أوريليان تشاوميني.

جائزة أفضل حارس ملن ستذهب؟
٭ حارس البرازيل أليسون األقرب لهذه اجلائزة.

من سيحرز لقب الهداف؟
٭ مبابــي هــو األبرز للحصــول على لقب 

الهداف.

هل تعتقد أن النجمني كريستيانو 
رونالدو وليونيل ميسي سيظهران 

مبستوى مميز؟
٭ ال أعتقــد ذلك بســبب تقدمهما في 
العمــر، ولكن رمبا يســعفهما احلظ 
ويبــرزان كعادتهمــا في املناســبات 

الكبيرة.

العب ومنتخب افتقدته البطولة؟
٭ أنا واجلميع نفتقد وجود منتخب ايطاليا، 

حيث كان سيمنح البطولة زخما أكبر.

املنتخبات العربية، قطر والسعودية وتونس 
ما تقييمك ألدائها في البطولة؟

٭ املنتخبــات العربية كانت ضمــن مجموعات 
صعبة لكن على الرغم من ذلك فقد قدمت أداء جيدا 
إال انه لم يكن على نسق واحد ألنها ال تتمتع مبقدار وافر 

من اخلبرة مثل املنتخبات األوروبية.

كيف تنظر الى تنظيم قطر لنسخة مونديال ٢٠٢٢؟
٭ أرى أنهــا أفضل نســخة بوجهة نظري مــن جميع النواحي، 
سواء التنظيم أو احلضور اجلماهيري أو املالعب أو التسهيالت 

املتاحة للجميع.

الكوريون واليابانيون.. 
«قلبوها فوق حتت»

ناصر العنزي

الكوريون «ربعنا» نعرفهم ويعرفوننا، فزنا عليهم وفازوا 
علينــا، ولنا معهم حكايات طويلة مــن التنافس في القارة 
اآلسيوية، ومازالت املباراة النهائية لكأس أمم آسيا ١٩٨٠حاضرة 
ومتوقدة في الذهن، والتي جمعت «األزرق» وكوريا اجلنوبية 
على ستاد صباح السالم وانتهت ملصلحة منتخبنا بثالثية، ردا 
على خسارته بنفس النتيجة من خصمه في دور املجموعات. 
والكوريون يتميزون بالنظام والدقة الشديدة في حياتهم، 
وانعكس ذلك على ثقافة العبيها داخل امللعب فنراهم منظمني 
في أخذ أماكنهم، فضال عن الدقة العالية في التمرير، فالكرة 

تخرج من أقدامهم بالقلم واملسطرة.
وينفرد الكوريون عن بقية منافسيهم في املجموعة الثامنة 
بالسرعة واخلفة وكأنهم عداؤون في مضمار ألعاب القوى، 
وجنحوا في قلب التوقعات رأسا على عقب بعد الفوز املثير 
علــى البرتغال ٢-١ في واحدة من أفضل املباريات الكورية، 
وتألق القائد الفذ سون هيونغ بعد ما انطلق بالكرة كالريشة 
ملسافة ١٠٠ متر تاركا خصومه خلفه وعندما وجد نفسه في 
ضيق مــرر الكرة بدهاء بني قدمي املدافع إلى زميله هوانغ 
تشان مســجال هدف الفوز ومؤهال فريقه ملالقاة البرازيل 

في دور الـ١٦ في مواجهة حياة أو موت.
ومثلها اليابان خطت خطوات عمالقة وتصدرت مجموعتها 
بجدارة قبل أن تتأهل ملالقاة كرواتيا في الدور املقبل وهي 
قادرة على تخطيها، فاملدرب والعناصر الذين هزموا أملانيا ثم 
إسبانيا قادرون على هزمية الكروات حيث اتسعت املنافسة 
في هذه البطولة للجميع ولم تعد مقصورة على األســماء 
املرشحة دائما للقب، ومن اجلائز أن يخطف الكأس منتخب 
جديد بعدما شاهدنا تقلب النتائج وخسارة الكبار وآخرها 
هزمية البرازيل من الكاميرون بهدف، هذه نسخة مجنونة في 
كأس العالم، فمن شاهد كرة اليابان في مباراة اسبانيا يؤكد 
أنها تعدت اخلط ولكن تقنية احلكم املســاعد والتكنولوجيا 

أعادت احلق إلى أصحابه.
٭ البرازيليون استخفوا بخصمهم الكاميروني فردوا عليهم 
بفوز ماحق جعلهم ومدربهم تيتي يتوارون خجال من أنفسهم 
ويخرجون سريعا من ملعب املباراة كأنهم خارجون من السجن، 
صحيح ان نتيجة املباراة لم تزحزح السامبا عن صدارتهم 
للمجموعة لكنهم فقدوا فرصة حتقيق العالمة الكاملة، وهو 
الشيء الذي لم يحققه أي منتخب في هذه البطولة، والغريب 
أن مدرب البرازيل زج بتشكيلة احتياطي كاملة من حارسها 
ايدرسون إلى مهاجمها خيسوس كأنهم سيواجهون فريقا 
صغيرا، األمر الذي استفز األسود الكاميرونية ولعبوا مباراة 
«تقطيع حلم» ومنعوا خصمهم من تهديد مرماهم ثم خطف 
فينسنت أبوبكر هدف الفوز في وقت قاتل أوقف البرازيل 

كلها على قدم واحدة!
٭ أســوأ املدربني من وجهة نظرنا هو اإلسباني روبيرتو 
مارتينيــز مدرب منتخب بلجيكا الــذي يضم أفضل جيل 
للبلجيك وفوت علــى فريقه فرصة التأهل للدور ١٦ بعدما 
لعب في تشــكيلته «فوق حتت» وخسر من املغرب وتعادل 
مع كرواتيا، والغريب أنه أصر على مشــاركة ايدين هازارد 
الغائب متاما عن حساسية وجو املواجهات، وقد يقول قائل 
وماذا عن لوكاكا البديل الذي أهدر جملة فرص أمام كرواتيا؟ 
ونقول نعم يتحمل املسؤولية ايضا لكنه في نظرنا كان يشعر 
بالغنب والقهر وهو على دكة االحتياطي طوال البطولة وغيره 

يلعب أساسيا وليس أفضل منه حاال.
٭ «جتهزوا عدل» اليوم واضبطوا قهوتكم على مزاجكم وتابعوا 
ماذا سيفعل الفرنسيون واالجنليز أمام پولندا والسنغال، 
فهل تشهد واحدة من املواجهتني خروج أحدهما من البطولة، 
فرنسا تذوقت طعم اخلسارة من تونس لكنها مازالت مرشحة 
إلحراز اللقب عطفا على وفرة جنومه االساسيني واالحتياطي، 
واإلجنليز كعادتهم صوتهم عال في دور املجموعات وعندما 

تضيق املنافسة وتصطك األسنان مع بعضها يخسرون.



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+ ٣٢٠١٣١٢البرازيل

٦+ ٣٢٠١٤٣١سويسرا

٣١١١٤٤٠٤الكاميرون

١- ٣٠١٢٥٨٣صربيا

املجموعة الثامنة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٦٤٢البرتغال

٣١١١٤٤٠٤كوريا اجلنوبية

٣١١١٢٢٠٤أوروغواي

٣- ٣١٠٢٥٧٢غانا

النتيجةالتوقيتاملباراةم

دور الـ ١٦

السبت ١٢/٣

٣ - ٦:٠٠١هولندا × أميركا٤٩
٢ - ١٠:٠٠١األرجنتني × أستراليا٥٠

األحد ١٢/٤

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

االثنني ١٢/٥

٦:٠٠اليابان × كرواتيا٥٣
١٠:٠٠البرازيل × كوريا اجلنوبية٥٤

الثالثاء ١٢/٦

٦:٠٠املغرب × إسبانيا٥٥
١٠:٠٠البرتغال × سويسرا٥٦

ربع النهائي

اجلمعة ١٢/٩

٦:٠٠الفائز من املباراة ٥٣ × الفائز من املباراة ٥٧٥٤
١٠:٠٠هولندا × األرجنتني٥٨

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

٠ - ٦:٠٠٢غانا × األوروغواي٤٥
٢ - ٦:٠٠١كوريا اجلنوبية × البرتغال٤٦
١ - ١٠:٠٠٠الكاميرون × البرازيل٤٧

٢ - ١٠:٠٠٣صربيا × سويسرا٤٨
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االحد ٤ ديسمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

قدمــت قطر حتية لبيليه أمــس مضيئة األبراج 
واملالعب والسماء، متمنية «الشفاء العاجل» ألسطورة 
كرة القدم البرازيلية املتواجد في املستشفى. ونقل 
بيليه (٨٢ عاما) إلى مستشــفى في ســاو باولو في 
وقت سابق من هذا األسبوع إلجراء ما وصفه األطباء 
بأنه «إعادة تقييم» للعالج الكيميائي الذي يخضع له 
منذ جراحة استئصال ورم في القولون في سبتمبر 

املاضي.
وأضــيء ملعــب «لوســيل» فــي الدوحــة الذي 
سيستضيف نهائي املونديال، وبرج أسباير بجوار 
ســتاد خليفة، بصور بيليه يرتدي قميصه الشهير 

رقــم ١٠. وعلى كورنيش العاصمــة القطرية، قامت 
عشرات الطائرات من دون طيار (درون) التي تضيء 
السماء كل ليلة، برسم قميص البرازيل يحمل اسم 

بيليه ورقم ١٠ على ظهره.
وأفاد بيان للمستشــفى أول من أمس بأن بيليه 
مصاب «بعدوى في اجلهاز التنفسي ويعالج باملضادات 
احليوية». وكان بيليه توجه اجلمعة بالشكر للداعمني 
في رســالة على إنســتغرام «أيها االصدقاء، أنا في 
املستشفى أقوم بزيارتي الشهرية. من الرائع دائما 
أن أتلقى الرســائل االيجابية. شكرا لقطر على هذه 

اللفتة ولكل من يبعث مشاعر ايجابية».

املجموعة اخلامسة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٤٣١اليابان

٤+ ٣١١١٩٣٦إسبانيا

٤+ ٣١١١٦٥١أملانيا

٣- ٣١٠٢٣١١٨كوستاريكا

املجموعة الثالثة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٥٢٣األرجنتني

٣١١١٢٢٠٤پولندا 

٤- ٣١١١٢٣١املكسيك

٣- ٣١٠٢٣٥٢السعودية

قطر تضيء أبراجها وسماءها دعمًا لبيليهقطر تضيء أبراجها وسماءها دعمًا لبيليه
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