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املشجعون األجانب املشجعون األجانب 
يتعرفون على اإلسالم في الدوحةيتعرفون على اإلسالم في الدوحة

(أ. ف. پ) : اســتمع الزوجان الكنديان بوبا 
باهتمام لألذان مناديا لصالة املغرب ثم جلسا 
على أرضية مســجد في الدوحة يشاهدان 
بدهشة ركوع وسجود املصلني، خالل زيارة 
جاءت على هامش حضورهما أول كأس العالم 

في دولة عربية ومسلمة.
وزار الزوجان مسجد كتارا، املبني على الطراز 
العثماني والذي يزين فسيفساء من البالط 
األزرق واألرجواني واجهته اخلارجية، ما جعله 

يعرف باسم «املسجد األزرق».
ويشرف مركز «ضيوف قطر» التابع ملؤسسة 
خيرية أهلية على املسجد وقد جلب عشرات 
العالم لتعريف  الدعاة املســلمني من أرجاء 
مواطنيهم املشجعني باإلسالم خالل املونديال.
وقال احملاسب دورينيل بوبا (٥٤ عاما) الذي 
يزور وزوجته الشرق األوسط ألول مرة لـ 
١٠ أيام لتشجيع منتخب بالدهما «زيارتنا هنا 

(للمسجد) للتعلم واملعرفة أكثر باإلسالم».
وتابع بصوت منخفض في ســاحة املسجد 
لوكالة فرانس برس «لدينا أفكار مسبقة ضد 
الثقافة واألشخاص (املسلمني) نتيجة وجود 

تنوع أقل في حياتنا».
واصطحب مرشد اجنليزي من أصل باكستاني 
الزوجني في جولة في املسجد لتعريفهما بشكل 
مبسط عن الصالة واألذان والصوم ومناسك 
احلج، في أول زيارة لهما ملسجد على اإلطالق.
وقالــت زوجته الطبيبة كالرا (٥٢ عاما) التي 
ارتدت عباءة ســوداء فوق مالبسها وحجابا 
إنها جاءت «ولدينا بعض األفكار في رؤوسنا 

واآلن قد يتغير بعضها».
تصحيح األفكار املغلوطة

صباح اجلمعة، توافدت مشجعات أجنبيات، 
ارتدين عبايات طويلة، على املسجد الذي بات 
مدرجا على قائمة جوالت املرشدين السياحني 

في املدينة.
وخارج املســجد، تتراص كتيبات مبختلف 
اللغات لتعريف املشــجعني باإلسالم والنبي 
محمــد ژ، وضعت قرب منصة عليها متر 

عربي وقهوة للترحيب بالزوار.
واعتبر املتطوع الســوري زياد فاحت كأس 
العالم «فرصة لتعريف املشجعني على اإلسالم 

وإصالح األفكار املغلوطة» عنه.
وتابع الرجل الذي ارتدى ثوبا عربيا وفاحت 
منه رائحة املســك «نوضح للناس أكثر عن 
األخالقيات وأهمية الترابط األسري واحترام 

اجليران غير املسلمني».
وأضاف أن «هدفنا ان يعودوا بأفكار طيبة 

عن اإلسالم».
وعلى مقربة من املسجد، تشرف متطوعات 
على مجلس مخصص للنســاء، بالقرب من 

الفتة كتب عليها «اسالني عن قطر».
وقالت املتطوعة الفلسطينية سمية إن أكثر 
األسئلة تطرح حول «احلجاب وتعدد الزوجات 

وهل النساء مضطهدات في اإلسالم».
وفي وسط منطقة الكتارا الفاخرة على ساحل 
التعرف  للمشجعني األجانب  اخلليج، ميكن 
على اإلســالم في جولة عبر نظارات الواقع 
االفتراضي مدتها ٥ دقائق تبدأ بنزول الوحي 

على النبي ژ وتنتهي داخل الكعبة.
وقال مســؤول في وزارة األوقاف القطرية 
فضل عدم ذكر اسمه لفرانس برس إن الهدف 
الرئيسي ليس «عدد الذين يعتنقون اإلسالم 

بل عدد الذين يغيرون رأيهم عنه».
تعامل أفضل

قرب سوق واقف الذي يعد مقصدا رئيسيا 
للمشجعني، يفتح مركز الشيخ عبداهللا بن زيد 
الثقافي الذي تديره وزارة األوقاف القطرية 

أبوابه ١٢ ساعة أمام الزوار.
وبعد جولة مع والده في املركز، قال مدرب 
التنس اإلســباني خافيير غاميرو (٢١ عاما) 
إن اجلولة ستساعده على «التعامل في شكل 
أفضل مع املســلمني بعد معرفة املزيد عن 
اإلســالم من الداخل والقضــاء على بعض 

األفكار اخلاطئة».
وفي منطقة «ذي بيرل» ذات املطاعم واملقاهي 
الفاخرة، وضعــت جداريات حتمل أحاديث 
للنبي محمد ژ بالعربية واإلجنليزية تتناول 
احلث على األخالق احلميدة، لكنها قليال ما 

تستوقف املشجعني األجانب.
ويــرى دعاة قطريــون في تدفــق مئات 
آالف املشــجعني على قطر فرصة حملاربة 
اإلسالموفوبيا ومناسبة إلقناع زوار اإلمارة 

باعتناق اإلسالم.
وقال ســلطان بن إبراهيم الهاشمي أستاذ 
الشريعة بجامعة قطر في مقابلة مع فرانس 
برس: «سأعرض عليهم الدخول في اإلسالم. 
إن وجدت الفرصة، عرضت عليهم اإلسالم 
بكل يسر وسماحة»، لكن الرجل املشرف العام 
على إذاعة «صوت اإلسالم» ومقرها الدوحة 
أكد أن «اإلســالم دين يقوم على االقتناع، 

وليس على إكراه أحد على الدخول فيه».
وقال الشــاب الكرواتي بيتر لوليتش إنها 
«فرصة جيدة ملعرفة املزيد عن اإلسالم خاصة 

أننا في بلد إسالمي».

نوبيرت.. نوبيرت.. 
اكتشاف هولندا اجلديد

يحيى حميدان 

لم يكن في بال حــارس مرمى منتخب هولندا 
أندرييس نوبيرت أن يكون حامي عرين «الطواحني» 
األساسي في مونديال قطر قبل أسابيع قليلة من 
انطالق النسخة الـ ٢٢ من بطولة كأس العالم، إذ لم 
يسبق له خوض أي مباراة دولية قبل ذلك وكانت 
مســيرته الكرويــة باهتة وخالية مــن النجومية 
بعدما خاض ٥١ مباراة فقط في املجمل على صعيد 
األنديــة الـ ٦ التي مثلها منذ ٢٠١٣، ومر خالل تلك 
الســنوات بعدة مطبات، وكان قريبا من االبتعاد 
عن كرة القدم حســب نصيحة عائلته قبل عامني، 
إال أنه آمن بقدراته وتدرب بروح عالية عقب فسخ 
عقده مع نادي دوردريخت بسبب كثرة اإلصابات 
ووجوده على الهامش لعدم حجزه مقعدا أساسيا.

عند إعالن املدرب اخلبير لويس فان غال قائمة 
هولندا املشــاركة في مونديــال قطر، كان حارس 
فريــق هيرنيفني نوبيرت (٢٨ ســنة) على موعد 
لتناول القهوة مع صديقه مدرب احلراس احلالي 

في نادي غرونيخني الهولندي هارمن كوبيروس، 
وحينما كان جالســا ينتظر قدوم نوبيرت، فاجأه 
باتصال يخبره فيه عن عدم قدرته على احلضور 
بسبب فرحته الكبيرة بعد ثوان قليلة من استدعائه 

للوفد املغادر إلى الدوحة.
وبعد تفويته ملوعد القهوة مع كوبيروس، وهو 
له فضل كبير على نوبيــرت في إعادته للمالعب 
والعمل معه على تطوير قدراته في حراسة املرمى، 
تغيرت حيــاة نوبيرت بالكامــل، فاحلارس الذي 
يصــل طوله إلى ٢٠٣ ســم ويعــد أطول العب في 
املونديال احلالي، كانت قيمته الســوقية حســب 
موقع «ترانســفيرماركت» ال تتجاوز الـ ٢٠٠ ألف 
يــورو في مارس املاضي، ووصلــت إلى مليونني 
يــورو قبل انطالق املونديــال، وبالتأكيد فإن هذا 
الرقم ســيتضاعف عقب تألقــه الالفت مع هولندا 
في كأس العالم، والــذي قاده للوصول إلى الدور 
ربع النهائي ملالقاة األرجنتني يوم اجلمعة املقبل.

وقدم نوبيرت «مونديال رائع» ولم يخيب ظن 
مدربه فان غال، فقد تصدى لـ ١٥ تسديدة على مرماه 

في ٤ مباريات واستقبل هدفني فقط ال يالم في أي 
منهما، األول من اإلكوادور (١-١) في اجلولة الثانية 
من املجموعة األولى بعدما تصدى للتصويبة األولى 
ببراعة إال أن إينر ڤالنسيا أكمل الكرة باملرمى دون 
رقابــة دفاعية، والثاني من أميركا (٣-١) بطريقة 
غريبة وقريبة إلى احلظ، بعدما حاول هاجي رايت 
ترويض الكرة داخل خط الســت ياردات، لتذهب 

من فوق الدفاع واحلارس نوبيرت في الشباك.
ويقــول كوبيــروس فــي لقــاء مــع «ســكاي 
ســبورتس»: «كنت أثق في نوبيرت، وبعد فسخ 
عقده مع دوردريخت انهار متاما وكان غير جاهز 
بدنيا، إال أنني كذبت كذبة بيضاء على مدرب فريق 
غو أهيد إيغلز في صيف ٢٠٢١ عندما أخبرته بأنه 
الئق وينتظر الفرصة فقط، وهو لم يخيب ظني».
وعن موعد القهوة، يقول كوبيروس أنه ليس 
في عجلة من أمره، وأخبره نوبيرت بأنه سيذهب 
معه لتناول القهوة في وقت قريب، وقلت له حينها: 
«دعنا نؤجل املوعد لعدة أسابيع وأبقى في الدوحة 

ألطول فترة ممكنة».

إبراهيم حسن لـ «األنباء»: املغرب شّرف العربإبراهيم حسن لـ «األنباء»: املغرب شّرف العرب
الدوحة - فريد عبدالباقي

حمل جنم الكرة املصرية السابق إبراهيم حسن، مسؤولية توديع منتخب قطر ملنافسات كأس 
العالم ٢٠٢٢، إلى املدرب اإلســباني فيليكس سانشيز الذي فشــل في حتقيق أي انتصار خالل 
مبارياته الثالث في دور املجموعات وذلك أمام اإلكوادور والسنغال وهولندا، مشيرا الى أن االحتاد 
القطري وفر للجهاز الفني جميــع اإلمكانيات من أجل الظهور بصورة جيدة خالل البطولة التي 
تقام على أرضه ووسط جماهيره. وقال حسن في تصريح خاص لـ«األنباء» إن املدرب اإلسباني 
هو املســؤول األول عما حدث، ألنه لم يحســن تهيئة العبيه نفسيا، قبل بدء املونديال، ولم تكن 
لديه الشخصية القوية التي يقنع بها الالعبون لتقدمي أداء أفضل مهما كانت الضغوط احمليطة بهم، 

كما أنه بدأ عاجزا عن التصرف في املواقف الصعبة خالل املباريات الثالث في دور املجموعات.
وأشــاد جنم الكرة املصرية، بالتنظيم القطري املميز وباملالعــب املذهلة والفريدة من نوعها 
لبطولة كأس العالم. وأضاف: «أريد أن أهنئ قطر على جناحها في تنظيم بطولة كأس العالم، وهذا 

التنظيم كان متميزا إلى أبعد احلدود وعلى املستويات كافة».
وتابع: «أوال هناك خصوصية لكأس العالم احلالية، وهي تقارب املسافات بني املالعب، ما ميكن 
اجلماهيــر من متابعة أكثر من مباراة في اليوم، وهــذه امليزة لم تكن متوافرة في بطوالت كأس 
العالم الســابقة». واعتبر حسن أن املنتخب املغربي مفاجأة البطولة واحلصان األسود لها بعد أن 
صعد إلى الدور ثمن النهائي محققا انتصارا تاريخيا على بلجيكا ٢-٠ وعلى كندا ايضا، فيما تعادل 
مع وصيف النسخة املاضية كرواتيا سلبيا، مشيرا إلى أن املنتخب املغربي شّرف الكرة العربية.

هنأ قطر على االستضافة املتميزة للبطولة
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٢٥٤٤٨٥ مشجعا، منها مباراة إجنلترا مع ويلز التي 
شهدت حضور ٤٤٢٩٧ مشجعا، والتي حقق فيها 
«األسود الثالثة» الفوز بثالثية نظيفة، ومباراة 
كرواتيا أمام بلجيكا التي حضرها ٤٣٩٨٤ مشجعا 
وانتهت بالتعادل السلبي، ومباراة أميركا وويلز 
والتي انتهــت بالتعادل اإليجابي ١-١ وحضرها 
٤٣٤١٨ مشجعا، فيما حضر مباراة فوز بلجيكا أمام 
كندا بهدف نظيف ٤٠٤٣٢ مشجعا، كما استضاف 
امللعب مبــاراة ويلز أمام إيران بحضور ٤٠٨٧٥

مشــجعا وانتهت لصالح إيران ٢-٠، فيما حقق 
منتخب كوستاريكا مفاجأة بالفوز على اليابان 

١-٠ بحضور ٤١٤٧٩ مشجعا.
إلــى ذلــك، يصل ســتاد اجلنوب فــي مدينة 
الوكــرة هو اآلخــر اليوم إلى محطتــه األخيرة 
عندما يســتضيف مباراة اليابــان أمام كرواتيا 
في دور الـ١٦، كما يستضيف ستاد ٩٧٤ مباراته 
األخيرة اليوم أيضا عندما تلتقي البرازيل أمام 
كوريا اجلنوبية، بينمــا يتبقى مباراتان مللعب 
املدينة التعليمية حيث يستضيف مباراة املغرب 
وإسبانيا، كما يستضيف مباراة في ربع النهائي 
اجلمعة املقبل، فيما يستضيف ستاد الثمامة آخر 
مبارياته في الدور ربع النهائي الســبت املقبل، 
وبالتالي يتبقى ستاد خليفة الدولي الذي استضاف 
مباراة هولندا والواليــات املتحدة في دور الـ١٦
والتــي فازت بها هولنــدا ٣-١، بحضور ٤٤٨٤٦

مشجعا، وينتظر أن يســتضيف مباراة حتديد 
املركز الثالث في ١٧ اجلاري، بينما يســتضيف 
ســتاد البيت مباراة في نصف النهائي وســتاد 
لوسيل مباراة في نفس الدور قبل أن يستضيف 

نهائي املونديال في ١٨ اجلاري.

عن العمليات التشــغيلية في البطولة واليزال 
أمامنا مباريات من العيار الثقيل التي ستشــهد 
حماســا جماهيريا أكبر وبالتالي ينتظرنا عمل 
كبير وســيكون التركيز علــى املباريات املقبلة 
بشــكل أكبــر، وهناك عمل كبير في الســتادات، 
وحرصنا على العمل بوتيرة عالية كما بدأنا من 

بداية البطولة ونستمر عليها للنهاية».
إلى ذلك، وّدع ستاد أحمد بن علي في منطقة 
الريان، منافسات مونديال قطر، وذلك باستضافة 
آخر مباراة له في البطولة والتي جمعت األرجنتني 
وأستراليا في ثمن النهائي، وانتهت بفوز راقصي 
التانغو ٢-١ وسط حضور جماهيري بلغ ٤٥٠٣٢

مشجعا، وهو أكبر عدد في احلضور اجلماهيري 
على امللعب.

ويعد ستاد أحمد بن علي أول ملعب ينتهي من 
استضافة املباريات، بإجمالي حضور جماهيري 

٢٩٩٥١٧ مشجعا.
واستضاف ستاد أحمد بن علي ٧ مباريات، منها 
٦ مباريات في دور املجموعات شهدت حضورا بلغ 

الدوحة - عبدالعزيز اجلاسم وفريد عبدالباقي

كشف رئيس العمليات مبونديال قطر جاسم 
اجلاسم عن أهم األرقام واإلحصاءات خالل بطولة 
كأس العالم قطر ٢٠٢٢ التي تستضيفها الدوحة 
حتى ١٨ اجلاري، مؤكدا حضور قرابة ٢٫٥ مليون 
مشجع أي ما يصل إلى ٩٦٪ من سعة املالعب.

وقال اجلاسم في تصريح خاص لـ «األنباء»: 
إن مونديال قطر تخطى أرقام النســخة املاضية 
في روسيا التي شهدت حضور مليونني و١٧٠ ألف 

مشجع خالل فعاليات دور املجموعات.
وأضاف ان ستاد لوسيل شهد احلضور األكبر 
مــن اجلماهير فــي تاريخ البطولة منذ نســخة 
مونديــال أميركا ١٩٩٤، بإجمالــي ٨٨ ألفا و٩٦٦

مشجعا في مباراة األرجنتني واملكسيك، موضحا 
أن مونديال قطر شــهد ســابقة تاريخية بتأهل 
جميــع القارات إلى ثمــن النهائي، ٣ منها تابعة 
للقارة اآلسيوية وهي: اليابان وكوريا اجلنوبية 
وأستراليا، وهو رقم قياسي للقارة الصفراء، بعدما 
وصل منتخبان فقط في نسختي ٢٠٠٢ و٢٠١٠.

وتابع أن مهرجان «فيفا» للمشــجعني شــهد 
حضور نحو مليون مشــجع، وذلــك مع تزامن 
ختام منافســات دور املجموعات. وأشار إلى أن 
الدوحــة صنعت التاريخ خــالل مونديال ٢٠٢٢

وأن قطر اليزال أمامها مباريات حاسمة ملواصلة 
جناحها في تنظيم كأس العالم.

وأمت بقوله: «مونديال قطر أصبح حديث العالم، 
بســبب تنوع فعالياته، والكثيــر من اجلماهير 
العربية شعرت بأنها في بالدها دون اختالف في 
األجواء، وبشكل عام جنن راضون كامل الرضا 

اجلاسم لـ «األنباء»: حضور ٢٫٥ مليون مشجع بالدور األول يشكل ٩٦٪ من سعة املالعب

ميسي: تقدمنا خطوة جديدة نحو احللم
بسبب طريقة اللعب املميزة لديهم».

وأضاف أن أملانيا من املنتخبات املميزة 
واملفضلة لعشــاق الكرة لكنها لم يحالفها 
احلظ هذه املرة، فلديها العبون شباب كثر 
وهم يحتاجون إلى وقت للتناغم، وأمامنا 
٣ أيام ملواجهة فريق قوي جدا وهو هولندا، 

لذا يجب أن نرتاح جيدا.
وختم بالقول: «عندما أتواصل مع أطفالي 
نتحدث عن املونديال والفرق املشاركة وعن 
األداء وكل تفاصيــل املباريات، لقد كبروا، 

وهذا أول مونديال لهم يدركون أهميته».

األرجنتني التاريخي في كأس العالم.
وأمس، اعتبر ميسي في تصريحات إلى 
راديو «أون سبورت» أن منتخب البرازيل 

لديه فرصة كبيرة للفوز مبونديال قطر.
واســتكمل ميســي: «األرجنتــني دائما 
مرشحة للفوز بكل بطولة تشارك بها، ونحن 
نعلم ذلك ولكن كل شــيء يتم حســمه في 
امللعب، وأنا أشاهد املونديال جيدا وهناك 
الكثير من الفرق القوية، وأرى أن البرازيل 
لديها فرصة كبيرة للفوز باملونديال، وأيضا 
إسبانيا من الفرق املرشحني للفوز بالبطولة 

هولندا في الدور ربع النهائي.
ورفع ميسي جائزة رجل املباراة للمرة 
الثانية على التوالي في النسخة احلالية بعد 
مباراة املكسيك وللمرة الثامنة له ليصبح 
األكثر، متفوقا على البرتغالي كريستيانو 

رونالدو.
وارتقى ميسي لصدارة الهدافني برصيد 
٣ أهداف بالتساوي مع ٥ العبني آخرين وهو 
الهدف رقــم ٩ له في كأس العالم ليتخطى 
مارادونــا وجيرمو ســتابيلي كما انه بات 
على بعد هدف واحد من باتيستوتا هداف 

ملشاهدة الڤيديوجاسم اجلاسم

ع املونديال.. وغدًا «اجلنوب و٩٧٤» ستاد أحمد بن علي يودِّ

يرى قائد األرجنتني ليونيل ميســي أن 
مواجهة أســتراليا كانت قوية من الناحية 
البدنية، مشيرا إلى أن «التانغو» سيطروا 

على مجريات املباراة.
وقال ميسي في تصريحات بعد املباراة: 
«كانت مباراة بدنية قوية.. سعيد جدا بهذا 
الفوز وبتقدمنا خطوة أخرى نحو احللم». 
وأضاف: «أردنا أن نصل هنا بسبب ما يشعر 
به الناس، يجب أن نعمل معا كفريق واحد».
وتابــع: «ســيطرنا علــى املبــاراة ولم 
يهاجمونــا كثيرا، وهو أمر مهم بالنســبة 
لنا، وقام إمييليانــو مارتينيز بتصد مهم 
في الوقــت األخير من املبــاراة». وواصل: 
«لم يكن لدينا الكثير من وقت الراحة، كنا 
قلقني بشأن ذلك ألننا كنا نعلم أنها ستكون 

مباراة بدنية للغاية».
واستطرد: «متكنا من أخذ زمام املبادرة 
وإحراز الهدف الثاني والسيطرة على املباراة. 
جعلوا األمر صعبا بعض الشيء بالنسبة 

لنا في النهاية، لكن هذا كأس العالم».
وأردف: «إنها أحاســيس ال تصدق، من 
اجلنون مشاركة مثل هذه اللحظة الرائعة 
من السعادة مع اجلماهير. نحن نعلم اجلهود 
التي بذلوها للمجيء إلى هنا، الطاقة والروح 
التي ينقلوها لنا ال تصدق ونشــكر أيضا 

الذين يشجعوننا من بلدنا».
وأكمل: «عائلتي موجودة دائما، وأوالدي 
ألنهــم نشــأوا ويفهمون كل شــيء. اليوم 
رؤيتهم كيف يشــعرون وكيف يعيشــون 
هو أمر مذهل. إنهم متحمسون وسعداء».

واستكمل: «اكتشــفت أنها املباراة رقم 
١٠٠٠. أعيش كل حلظة بلحظتها، أستمتع 
مبــا منر به ويســعدني أن أتخذ خطوة 

أخرى للوصول إلى ربع النهائي».
وأمت: «سنخوض مباراة صعبة 
للغايــة أمام هولندا، ســيرغبون 
في السيطرة على الكرة. في هذه 
املرحلة، تصبح كأس العالم أكثر 

صعوبة».
ويلعب منتخب األرجنتني مع 
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ســجل مهاجم فرنســا كيليان مبابي ثنائية 
ومــرر كرة حاســمة ألوليفييه جيــرو، لتخرج 
فرنســا حاملة اللقب بفوز مستحق على پولندا 
٣-١ أمس على ســتاد «الثمامــة»، وتبلغ الدور 

ربع النهائي.
افتتــح جيرو التســجيل بتمريرة من مبابي 
(٤٤) ليصبــح افضل هــداف في تاريخ منتخب 
بالده مع ٥٢ هدفا، قبل ان يضيف مبابي ثنائية 
جميلة (٧٤ و٩٠+١)، ورد هداف پولندا روبرت 
ليڤاندوڤســكي بهدف شرفي من ركلة جزاء في 

محاولته الثانية (٩٠+٩).
وهي املرة الثالثة تواليا التي يبلغ فيها املنتخب 

الفرنسي الدور ربع النهائي.
خاض قائد فرنسا وحارسها هوغو لوريس 
مباراتــه الرقم ١٤٢ على الصعيد الدولي، معادال 
الرقم القياسي الوطني باسم املدافع السابق ليليان 
تورام، كما انه عادل رقم تييري هنري ونظيره 
فابيان بارتيز كأكثر الالعبني متثيال لفرنسا في 

نهائيات كأس العالم مع ١٧ مباراة.
كانــت االفضلية منــذ البداية لفرنســا التي 
حتــاول أن تصبح أول منتخــب يحتفظ بلقبه 
منــذ البرازيل عام ١٩٦٢، وقــام عثمان دميبيلي 
مبجهود فردي وراوغ اكثر من مدافع وسدد لكن 
احلارس الپولندي أبعدها بسهولة (١٧)، وكانت 
أول فرصة پولندية عندما ســدد ليڤاندوفسكي 
على مشــارف منطقة اجلزاء لكنها مرت بجانب 

القائم االمين (٢٠).
وجنح املنتخب الفرنسي في فك شيفرة دفاع 
نظيره الپولندي عندما مرر مبابي كرة في العمق 
باجتــاه جيرو الذي تخلص من مراقبه كاســرا 
مصيدة التسلل وسددها زاحفة بعيدا عن متناول 

شتشيزني (٤٤).
وانفرد جيرو بالتالي بالرقم القياســي لعدد 
االهداف في تاريخ املنتخب الفرنسي رافعا رصيده 
الــى ٥٢ هدفا في مباراته الرقــم ١١٧ بعد ان كان 
متســاويا مع تييري هنري، والهدف هو الثالث 

جليرو في هذه النسخة.
واستهلت فرنســا الشوط الثاني باحلصول 
على ركلة حرة مباشــرة من اجلهة اليسرى اثر 
اعاقة دميبيلي، فانبرى لها انطوان غريزمان لكن 

احلارس الپولندي ابعدها (٤٨).
وحســم مبابي النتيجة فــي صالح منتخب 
بالده بنســبة كبيــرة عندما وصلتــه الكرة من 
دميبيلي، فســيطر عليها قبــل ان يطلقها قوية 

في سقف الشباك (٧٤).

وجنح مبابي في اضافة الهدف الثالث ملنتخب 
بالده بتســديدة لولبية فــي الدقيقة االولى من 

الوقت بدل الضائع.
وانفرد مبابي في صدارة ترتيب الهدافني برصيد 
٥ اهداف، ورفع رصيــده في مختلف النهائيات 
الى ٩ اهداف (بينها ٤ في مونديال ٢٠١٨)، ليعزز 
مركــزه الثانــي على صعيد منتخــب بالده بعد 
الرقم القياسي املوجود في حوزة جوست فونتني 
صاحب ١٣ هدفا سجلها في نسخة واحدة كانت 
عام ١٩٥٨، كما انه الهدف الرقم ١٦ ملبابي في آخر 

١٤ مبــاراة دولية. واحتســب احلكم ركلة جزاء 
لپولندا في الثواني االخيرة من املباراة اثر ملسة 
يــد لدايو أوباميكانو انبرى لها ليڤاندوفســكي 
انقذها لوريس، لكن احلكم امر بإعادتها خلروج 
احلارس الفرنسي من مرماه مبكرا، فنجح الهداف 

الپولندي في ترجمتها في محاولته الثانية.
يذكر ان املباراة هي الثانية بني املنتخبني في 
النهائيــات، كانت األولى علــى املركزين الثالث 
والرابع في نسخة عام ١٩٨٢ وانتهت بفوز پولندا 

.٣-٢

مبابي.. األفضل للمرة الثانية
توج الالعب الفرنسي كيليان مبابي 
بجائزة أفضل العب في مباراة منتخب 
بــالده أمام پولندا أمس، وجاء تتويج 
مبابي بجائزة األفضل في املباراة بعد 
تألقه الالفت وجناحه في تسجيل الهدفني 
الثانــي والثالــث ملنتخــب «الديوك»، 
ليتصدر قائمة هدافي املونديال احلالي 
برصيد ٥ أهداف حتى اآلن، كما صنع 
الهدف األول لزميليه أوليفييه جيرو، 
ليقود منتخب فرنسا للتأهل إلى الدور 

ربع النهائي لكأس العالم. 
وتعــد هــذه املــرة الثانيــة خالل 
املونديــال احلالــي التي يتــوج فيها 
كيليــان مبابي بجائــزة أفضل العب 
في املباراة، بعدمــا حصدها في لقاء 
فرنسا أمام الدامنارك في اجلولة الثانية 

لدور املجموعات.

جيرو الهداف 
التاريخي لفرنسا

أصبح أوليفييه جيرو الهداف 
التاريخي ملنتخب فرنسا برصيد 
٥٢ هدفا بعدما سجل هدفا لبالده 
أمــام پولنــدا. وكان جيرو (٣٦

عاما) يتقاسم الرقم القياسي مع 
تييري هنري بعدما سجل هدفني 
في الفوز ٤-١ على أستراليا في 
اجلولــة االفتتاحية للمجموعة 

الرابعة. 
وكســر مهاجم ميالن الرقم 
القياسي في مباراته الدولية ١١٧
مع فرنسا، بينما سجل هنري ٥١
هدفا فــي ١٢٣ مباراة في الفترة 

.١٩٩٧-٢٠١٠

ديشامب: الهجمات املرتدة أزعجتنا
أبدى املدير الفني ملنتخب فرنسا ديدييه ديشامب 
سعادته الغامرة مبا قدمه العبو فريقه أمام پولندا، 
وقــال فــي تصريحات بعــد املباراة «پولنــدا كانت 
منظمــة للغاية، ولم يكن األمر ســهال، بعدما لعبوا 
على الهجمات املرتدة، مما تسبب لنا في العديد من 
املشــاكل، وأزعجنا كثيرا، ولكن في الشوط الثاني 
اســتطعنا إنهاء املباراة لصاحلنا وسجلنا هدفني»، 
مضيفا «من اجليد املــرور لدور الربع التالي، نحن 

مجموعة واحدة والفريق يلعب بروح واحدة».
وأشــار ديشــامب إلى أنه أجرى تعديال تكتيكيا 
بني الشوطني سعيا إليجاد مساحات، ومتكن مبابي 
ودميبلي من حل كثير من املشاكل التي تواجه الفريق، 
مضيفا «كنــا مترابطني منذ بداية اللقاء، وبعد ذلك 
ســارت النتيجة في صاحلنا، نعيش فرحة كبيرة، 
سيكون لدينا املزيد من الوقت قبل املباراة القادمة، 
وسيكون بإمكاننا االحتفال مع عائالتنا التي ستحضر 

إلى قطر مثلما اتفقنا مع مسؤولي االحتاد».

مبابي يقود فرنسا مبابي يقود فرنسا 
ملواصلة الدفاع عن اللقبملواصلة الدفاع عن اللقب



05
االثنني ٥ ديسمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

سبب غياب ستيرلينغ
أصدر االحتاد اإلجنليزي بيانا عبر حسابه الرسمي على تويتر قبل 
انطالق اللقاء أعلن من خالله غياب رحيم ستيرلينغ عن املواجهة بسبب 

ظروف عائلية.

«أسـود» إجنلتـرا«أسـود» إجنلتـرا
تلتهــم السنغــالتلتهــم السنغــال

متابعة: هادي العنزي

ضرب منتخب اجنلترا موعدا مع نظيره 
الفرنسي في الدور ربع النهائي السبت املقبل 
بعد تغلبه على منتخب السنغال ٣-٠ في 
املواجهة التي جمعت الفريقني مساء أمس 
على ستاد «البيت» ضمن مباريات الدور 
ثمن النهائي، في مواجهة جاءت بأفضلية 
«اجنليزية» في أغلب فتراتها، وسجل أهداف 
اجنلترا جوردان هندرسون (٣٨)، وهاري 

كني (٤٥+٢)، وبوكايو ساكا (٧٥).
بدا «أســود التيرانغــا» متراجعا دون 
مبرر في الدقائق األولى، مما أتاح الفرصة 
النطالقات العب الوســط جود بيلينغهام 
إلى عمق الدفاعات السنغالية من الناحية 
اليســرى، لكنه لم يجد املتابعة الناجعة 
لكراته العرضية من هاري كني ورفاقه، ولم 
يشكل مهاجمو السنغال خطورة تذكر على 
مرمى احلارس االجنليزي جوردان بيكفورد 
حتى الدقيقة الـــ ٢٠. وحملت الدقيقة ٣١

أخطر فرص الشوط األول عندما هرب بوالي 
ضياء من جون ســتونز ليسدد بقوة من 
داخل منطقة اجلزاء، لكن براعة بيكفورد 
كانت حاضرة، محافظا على نظافة شباكه.

وبسط فريق املدرب غاريث ساوثغيت 

أفضلية واضحة على املباراة في شوطها 
األول، وبلغ االستحواذ االجنليزي ٦٣٪ فيما 
لم تتجاوز نسبة األفضلية السنغالية سوى 
٣٧٪، وبدا حرص املدرب أليو سيسيه على 
إحكام إغالق «دفاعاته» جيدا في النصف 
األول من الشــوط، وإن كان على حســاب 
املبادرة الهجومية، واملغامرة بعدم حصول 
خطأ دفاعي قد يكلفه الكثير، وبالفعل عاد 
بيلينغهام ليعثــر على الثغرة التي يريد 
في الدفاعات السنغالية من اجلهة اليسرى 
ذاتهــا، وميــرر عرضية متقنــة جلوردان 
هندرســون الذي أرسلها على يسار ادوار 
مندي (٣٨)، وكاد قائد «األســود الثالثة» 
هــاري كني يضيف هدف التعزيز لكنه لم 
يحسن العرضية املتقنة من بوكايو ساكا 
(٤١)، لكــن كني لــم يفرط في متريرة فيل 
فودن التي وضعته في مواجهة مباشــرة 
مع احلــارس مندي ليســجل منها الهدف 

الثاني لفريقه (٤٥+٢).
«األسود الثالثة».. تبتسم

واصل فريق «األسود الثالثة» سيطرته 
على منطقة املناورات في الشوط الثاني، 
متحكما مبجريات املواجهة، بفضل حيوية 
وتفاهم ثالثي الوسط جوردان هندرسون 

وديــكالن رايس وجــود بيلينغهام دفاعا 
وهجوما، ورابعهمــا فيل فودن الذي أخذ 
«شارة التميز» في الشوط الثاني من زميله 
املتألق في الشوط األول بيلينغهام، ومن 
هجمة منوذجية، تناوب فودن وكني على 
خلخلة رباعي خط الظهر السنغالي، ارسل 
فودن متريرة عرضية لبوكايو ساكا الذي 
كان في االنتظار مسجال هدف بالده الثالث 

(٥٧)، والذي جاء مطابقا للهدف األول!
وبعدما اطمئن املدرب ســاوثغيت إلى 
النتيجة، أجرى تبديالت تكتيكية إلراحة 
أوراقه الرابحة، فأخرج ساكا وفودن تواليا، 
وأشــرك بــدال منهما ماركوس راشــفورد 
وجاك غراليش، كما عاد وأخرج بيلينغهام 
وســتونز، وزج مبايسون مونت وإيريك 
داير، ليواصل املنتخب اإلجنليزي افضليته 
وحيويته، دومنا عودة للمنتخب السنغالي 
الغائب متاما عن املباراة، وبدا مشتتا وبال 
فاعلية أكثر مما كان عليه في الشوط األول، 

ليخرج مهزوما بثالثية مستحقة.
أدار املباراة احلكم الســلڤادوري إيڤان 
أركيس بارتون، الذي يعد ثالث أصغر حكم 
في املونديال، وتكمن من قيادتها بنجاح، ولم 
تشهد املواجهة تدخال ملحوظا أو مستحقا 

.(VAR) لتقنية الڤيديو املساعد

إجناز تاريخي لكني
حقق النجم هاري كني إجنازا تاريخيا 
بعد تســجيله الهدف الثالث في مرمى 
السنغال وذلك في الدقيقة الثالثة من الوقت 
بدل الضائع للشوط األول، حيث أصبح 
الهداف التاريخي للمنتخب اإلجنليزي في 
املسابقات الكبرى (كأس العالم واليورو) 
برصيد ١١ هدفا متخطيا النجم السابق 
غاري لينكر برصيد ١٠ أهداف. والهدف 
هو السابع لكني في كأس العالم خالل ١٠
مباريــات لعبها مع املنتخب، كما يعتبر 
الهدف الـ ٥٢ مع إجنلترا ويفصله هدف 
واحد فقط عن معادلة رقم واين روني 

الهداف التاريخي صاحب الـ ٥٣ هدفا.
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دوان.. ورقة اليابان الرابحةغفارديول.. صخرة دفاع كرواتيا

لفت قلب دفاع نادي اليبزيغ األملاني ومنتخب كرواتيا 
يوشكو غفارديول األنظار في األشهر األخيرة، فأعلن أكثر 
من ناد كبير رغبته في احلصول على خدماته الصيف املاضي، 
لكن تألق الالعب اليافع مع منتخب بالده في مونديال ٢٠٢٢

جعله يحرق املراحل بسرعة أكبر.
يقول عنه مدرب منتخــب كرواتيا حتت ٢١ عاما إيغور 
بيشــكان في مقابلة مع موقع «ذي أثلتيك»: «سيصبح بني 
أغلى املدافعني، رمبا في غضون سنة أو سنتني.. مهما كانت 

املناسبة، يلعب برباطة جأش كبيرة».
تلقت شــباك املنتخب الكرواتي هدفــا واحدا في دور 
املجموعــات كان في مباراتها ضد كنــدا التي انتهت بفوز 
صريح لها ٤-١ بعد أن تخلفت بأسرع هدف في البطولة حتى 
اآلن برأسية الفونسو ديفيس بعد مرور اقل من دقيقتني.

قبلها، تعادل منتخب البلقان، وصيف النسخة األخيرة 
في مونديال روســيا ٢٠١٨، مع املغرب ســلبا ثم ختم دور 
املجموعات بتعادل سلبي مع بلجيكا في مباراة حاسمة بينهما، 
تدخل فيها غفارديول في اللحظة األخيرة إلبعاد كرة ملهاجم 
بلجيكا روميلو لوكاكو لــو دخلت خلرج فريقه من الدور 
االول. وقــال غفارديول (٢٠ عاما) عن تلك اللحظة «لم يكن 
من الســهل مراقبته، السيما انه يتمتع ببنية جسدية هائلة 
وطريقة ممتــازة في التحكم بالكرة. اتفقنا على محاصرته 

من قبل اكثر من العب وقطع اإلمدادات عنه».
لعب غفارديول وحتديدا في املباراة االخيرة ضد بلجيكا 
وترســانتها الهجومية، دورا حاسما في بلوغ فريقه الدور 
ثمن النهائي حيث سيالقي اليابان اليوم على ستاد اجلنوب 

في مدينة الوكرة.

متلك اليابان ورقة رابحة في بدالئها القادرين على إحداث 
الفارق في املواجهة املرتقبة أمام كرواتيا وصيفة بطلة العالم، 
وفق ما يراه مهاجم فرايبورغ االملاني البديل الرائع ريتسو 
دوان الذي لعب دورا مصيريا كبديل في قطر، بعد أن سجل 
هدف التعادل في كل من االنتصارين املدويني بالنتيجة ذاتها 
٢-١ على أملانيا وإسبانيا ليساهم في تصدر غير متوقع لبالده 

مجموعة املوت اخلامسة بالتساوي مع «املاتادور».
دوان لم يحتج ســوى ألربع دقائق ملعادلة النتيجة ضد 
«املانشافت»، والثنتني فقد ضد «الروخا» بعد دخوله مباشرة 

بعد استراحة الشوطني.
دوان قــال ايضا إن املباراة هــي «١١ ضد ١١ ولكن نحن 
كالعبني نتحدث عن ٢٦ ضــد ١١»، وتابع «القوانني تغيرت 
وبات مسموح بخمسة تبديالت وأعتقد أنه يجب أن نكون 
ممتنني لذلك. لدينا الالعبون الذين بإمكانهم تغيير املباريات».

وعليه فقد حظي مدرب اليابان هاجيمي مورياسو باإلشادة 
للتبديالت والتغييرات التكتيكية التي قام بها في قطر، فقد 
جاءت ثالثة من األهداف األربعة التي سجلها الفريق في دور 
املجموعات من البدالء، كما مرر البديل اآلخر كاورو ميتوما 

الكرة احلاسمة في الهدف الرابع.
ويضيف دوان (٢٤ عاما) إنه تعلم كيفية إحداث تأثير من 
مقاعد البدالء خالل مســيرته على صعيد األندية في أملانيا 
وهولندا، وتابع «ســجلت الكثير من األهداف بعدما دخلت 
بديال. في أيندهوڤن بدأت اللعب أكثر كبديل وأعرف كيف 
أســتعد للنزول. وبالطبع كالعب لست سعيدا بالبدء على 
مقاعد االحتياط لكن كمــا يقول املدرب، يجب أن نلعب بـ 

٢٦ العبا في هذه البطولة».

داليتش: سمعة كرواتيا على احملك مبواجهة الساموراي
ومورياسو: تعلمنا من الدروس.. وسنقاتل للسيطرة

شــدد مدرب كرواتيا زالتكو داليتش 
علــى أن ســمعة فريقــه التي اكتســبها 
بتحقيــق جناحات على الصعيد الدولي 
أصبحت على احملك، وذلك عندما يواجه 
اليابان في دور الـ ١٦ اليوم، وقال «تعداد 
سكان كرواتيا ٤ ماليني نسمة والنتائج 
التــي حققناهــا علــى الصعيــد العاملي 
إعجازيــة، ونحن حاضرون باســتمرار 
في البطوالت الدولية وكأس العالم، وهذا 
في حد ذاته جناح كبير، أصبحنا قوة في 
عالم كرة القدم». وأشار داليتش، خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقد مساء أمس، 
إلى أن املنتخب الياباني سيتبع فلسفة 
محاربي «الساموراي». وقال «نحن أيضا 
سنتبع ذات الفلسفة، إذا أردنا التقدم في 
البطولــة، البد أن نتبع النهج ذاته، وأن 
نقدم أفضل ما في جعبتنا دون التقليل 
من أحد، وعلينا أن نقاتل إذا أردنا معادلة 
اإلجناز الذي حتقق في روسيا أو التفوق 
عليه»، الفتا إلى أن اليابان ال حتتاج إلى 

نسبة استحواذ كبيرة لتحقيق الفوز كما 
أظهرت في الدور األول.

من جانبه، ذكر املدير الفني للمنتخب 
الياباني هاجيمي مورياســو أن الفريق 
عليه االستفادة من دروس املاضي لتحقيق 
نتيجة إيجابية أمام نظيره الكرواتي اليوم، 
والتأهل لدور الثمانية، وقال خالل املؤمتر 
الصحافــي الذي عقد أمس: «ســنناضل 
ونقاتل كفريق واحد، أمامنا فرصة إلجراء 
ستة تبديالت خالل املباراة، وبشكل عام 
علينا اللعب كوحدة واحدة وفريق واحد، 
وسنحاول أن نسيطر على املباراة، هذه 

هي خطتي».
وأشار مورياسو إلى أن خروج املنتخب 
الياباني على يد نظيره البلجيكي من دور 
الـ ١٦ في نسخة ٢٠١٨ كان مزعجا، مضيفا 
ميكننا أن نعكس ما تعلمناه من دروس 
من تلك املباريات في هذه النسخة احلالية، 
أعتقد أننا تعلمنا درسا من كأس العالم 
السابقة، لدينا تاريخ طويل من املشاركات 

في كأس العالم، ولدينا خبرات متراكمة 
فــي مثل هذه املباريات وعلينا أن نتعلم 
ونســتخلص الدروس من كل املباريات 
التي خضناها كي نعكســها في مباراتنا 
أمام كرواتيا، وسنعتمد على جتربتنا من 
املاضي كي منضي قدما في هذه البطولة.

من جهته، قال املدافع املخضرم يوتو 
ناغاتومــو، الذي يشــارك مــع املنتخب 
اليابانــي في كأس العالم للمرة الرابعة: 
«لعبنا في مواجهة أملانيا وكوســتاريكا 
وإسبانيا وتأهلنا من صدارة مجموعتنا، 
نحن اآلن كلنا ثقة بقدراتنا»، مضيفا إن 
اليابان لم تتجاوز حتى اآلن دور الستة 
عشر في املونديال، أنا شخصيا شاركت 
فــي كأس العالــم أربع مرات، وشــعرت 
باإلحبــاط لعدم التقدم بشــكل أكبر في 
النســخ املاضية، ونأمل أن نقدم مباراة 
جيدة أمام كرواتيا ونصنع التاريخ عبر 
حتقيق الفــوز والتأهل لــدور الثمانية 

باملونديال.

كرواتيا واليابان.. خارج التوقعات
تأخره ٠-١ أمامهما في الشوط األول إلى 
انتصار ٢-١ في الشــوط الثاني خالل 
اجلولتني األولى والثالثة، فيما خسر 

٠-١ أمام كوستاريكا باجلولة الثانية.
ويطمــع اليابان فــي مواصلة 
تفوقه على املنتخبات األوروبية 
خالل النسخة احلالية للمونديال، 
حيــث تعهــد مدربــه هاجيمي 
مورياســو باستمرار التحسن 
الـــ ١٦،  األداء فــي دور  فــي 
غيــر أن الفريــق يعاني من 
بعض الغيابات املؤثرة في 

صفوفه.
ويفتقد «الساموراي» 
كــو  مدافعــه  خدمــات 
إيتاكورا بسبب اإليقاف، 
حلصولــه علــى اإلنذار 
أمام إســبانيا،  الثانــي 
فيما حتوم الشكوك أيضا 

بشأن مشاركة تاكيهيرو 
تومياسو وهيروكي ساكاي، 

اللذين يعانيان من اإلصابة. وسيكون 
هذا هــو اللقاء الثالث الذي يجمع بني 
كرواتيا واليابان في كأس العالم، بعدما 
سبق أن التقيا في مرحلة املجموعات 
بنسختي املسابقة عامي ١٩٩٨ بفرنسا 

و٢٠٠٦ في أملانيا.
وفاز املنتخــب الكرواتي ١-٠ في 
اللقاء األول، فيما تعادال دون أهداف 
في املباراة األخرى، غير أن املنتخب 
الياباني فاز في لقاء ودي وحيد جرى 

بينهما عام ١٩٩٧.

جنوم املونديال املاضي، كال من ماتيو 
كوفاسيتش ومارسيلو بروزوفيتش 
وإيفان بيريســيتش وديــان لوفرين 

وأندريه كراماريتش.
وتربــع منتخب اليابــان على قمة 
مجموعته برصيد ٦ نقاط، عقب تغلبه 
على اثنني من أبطال العالم السابقني، 
هما منتخبا أملانيا وإسبانيا، حيث قلب 

ظل امتالكه عددا من النجوم املخضرمني.
ومازال املنتخب الكرواتي محتفظا 
مبجموعة كبيرة من العبيه الذين قادوا 
الفريــق لتحقيق أفضــل إجنازاته في 
كأس العالم بالصعود للمباراة النهائية 
للبطولة أمام فرنسا، وفي مقدمتهم لوكا 
مودريتش، العب وســط ريال مدريد 
اإلســباني. كما يضم الفريق أيضا من 

يلعــب منتخب كرواتيا مع نظيره 
الياباني اليوم في دور الـ ١٦ لنهائيات 
كأس العالــم لكرة القدم، املقامة حاليا 
في قطر، واألمل يحدوهما في مواصلة 

مشوارهما باملونديال.
وستكون املباراة التي جترى على 
ملعب (اجلنوب) مبنزلة مواجهة بني 
خبرة الكروات وطموحات اليابانيني، 

من أجل الصعود لدور الـ ٨.
وصعد منتخب كرواتيا، الذي يشارك 
فــي كأس العالم للمرة السادســة في 
تاريخــه، الى دور الـــ ١٦، بعدما احتل 
املركــز الثاني في مجموعته برصيد ٥

نقاط، عقب حتقيقــه انتصارا وحيدا 
وتعادله في لقاءين.

وافتتح املنتخب الكرواتي، وصيف 
بطل النســخة املاضية للمونديال في 
روســيا قبــل ٤ أعــوام، مشــواره في 
املجموعة السادسة بالبطولة احلالية، 
بالتعادل دون أهداف مع منتخب املغرب، 
قبل أن يقدم أقوى عروضه في اجلولة 
الثانية التي شــهدت فــوزه ٤-١ على 

منتخب كندا.
واختتم فريق املدرب زالتكو داليتش 
لقاءاتــه فــي دور املجموعات، بتعادل 
سلبي بطعم الفوز مع منتخب بلجيكا، 
ليصعد لألدوار اإلقصائية للمرة الثالثة 
في تاريخه باملونديال ويطيح مبنتخب 
(الشياطني احلمر)، أحد املرشحني للفوز 

باللقب، من املسابقة مبكرا.
ويأمل منتخب كرواتيا في التواجد 
بدور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخه، 
بعد ظهوره في نسختي ١٩٩٨ و٢٠١٨، في 
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الأليسون.. احلارس املتفرج سون.. سالح فعَّ

يتمتع منتخب البرازيل بأحد أفضل خطوط الدفاع في 
مونديال ٢٠٢٢ حتــى اآلن، مبوازاة مخزون ال ينضب من 
املهاجمــني في صفوفه، لدرجة أن حارس مرماه أليســون 
بيكــر لم يقم بأي تصٍد قبل مواجهة كوريا اجلنوبية اليوم 
فــي الدور ثمن النهائي. اإلحصائيات تؤكد ذلك مبا ال يقبل 
الشك، ففي املباراتني اللتني انتهتا بفوز «السيليساو» على 
صربيا ٢-٠ ثم على سويســرا ١-٠، لم يسدد املنافسان أي 
كرة باجتاه عرين أليسون، ما سمح للبرازيل بحسم تأهلها 
إلى الدور التالي مبكرا قبل خوض مباراتها في اجلولة الثالثة 
ضد الكاميرون التي خسرتها ٠-١، علما انها لعبتها بالتشكيلة 
الرديفة. في مواجهة الكاميرون، وخلف دفاع معدل للغاية، 
شــارك احلارس البديل إيدرسون وقد أبلى بالء حسنا في 
التصدي لهجمات املنتخب األفريقي، لكن شباكه منيت بهدف 
في الوقت بدل الضائع. لم مينع هذا الهدف، البرازيل من أن 
تكون أفضل دفاع في املسابقة بالتساوي مع ٥ منتخبات.

لكن النقطة السوداء ان املنتخب البرازيلي هو أحد األدنى 
تسجيال برصيد ٣ أهداف فقط، بعيدا عن األهداف الـ ٩ التي 
سجلها كل من منتخبي إسبانيا وإجنلترا في دور املجموعات.

لكن البرازيل رمبا تبني فريقها على أساس الدفاع كما 
يعترف كالوديو تافاريل حارس املرمى السابق بطل العالم ١٩٩٤، 
وهو الفريق الذي كان ميلك دفاعا قويا عندما توج باللقب.

وقال تافاريل مدرب حراس املرمى في النسخة احلالية: 
«فريقنا يدافــع بطريقة جيدة جدا. األمــر ال يتعلق فقط 
مبدافعينا او العبي الوسط، ألن املهاجمني يساهمون بذلك 
أيضا وهذا أمــر إيجابي لدينا. عندما مننع الفريق املنافس 

من خلق الفرص فهذا يؤكد على قوتنا».

كان صاحب التمريرة احلاسمة الرائعة التي أهدت كوريا 
اجلنوبية هدف الفوز القاتل ٢-١ على البرتغال وبطاقة العبور 
إلى األدوار اإلقصائية للمرة الثالثة في تاريخها. يأمل هيونغ-

مني سون في أن يحقق «محاربو تايغوك» «معجزة أخرى» 
أمام البرازيل بطلة العالم ٥ مرات املرشــحة حلصد جنمة 
سادسة في مونديال قطر. بدت كوريا اجلنوبية في طريقها 
للعودة إلى بالدها إلى حني تسجيل البديل هوانغ هي-تشان 
هدف الفوز في الدقيقة االولى من الوقت بدل الضائع، لترافق 
البرتغال إلى ثمن النهائي وتطيح باألوروغواي التي حققت 
تزامنا فوزا غيــر مجٍد على غانا ٢-٠. بهذا العبور، ضربت 
كوريا موعدا ناريا مع «سيليســاو» اليوم في ستاد ٩٧٤، 
ســيكون األول بني املنتخبني في بطولة رسمية. لم يسجل 
بعد جنم توتنهــام االجنليزي في مونديال قطر، لكنه مرر 
الكرة احلاسمة بطريقة رائعة بني كثافة مدافعني كانت األغلى 
ملنتخبه الذي تأهل بفضل األهداف املســجلة على حساب 
األوروغواي بعد أن تعادال نقاطا وبفارق األهداف، علما أنهما 
تعادال سلبا في املباراة التي جمعتهما في اجلولة األولى من 
املجموعة الثامنة. لكن ســون الذي يلعب بقناع على وجهه 
بعد جراحة خضع لها الشهر الفائت ملعاجلة كسر حول عينه 
اليسرى، قال إنهم ليسوا مستعدين للعودة إلى الديار بعد.

وبعد دور أول كان عنوانه املفاجآت املدوية، يرغب الكوريون 
في حتقيق أخرى. 

تولى مساعد املدرب البرتغالي سيرجيو كوستا اإلشراف 
على املباراة ضد منتخب بالده اجلمعة بسبب إيقاف مواطنه 
املــدرب باولو بينتو، إثر اعتراضه علــى احلكم في نهاية 
املواجهة الثانية التي خسرتها كوريا اجلنوبية ٣-٢ ضد غانا.

تيتي: نيمار ودانيلو جاهزان وساندو مازال يتعافى 
وبينتو: سنلعب بحذر أمام أحد املرشحني للقب

أكد مــدرب منتخــب البرازيل تيتي 
أن املهاجم نيمار تدرب، وسيشارك مع 
أبطال العالم خمــس مرات أمام كوريا، 
وذلك بعد تعافيه من إصابة في الكاحل.
وتعــرض نيمار لإلصابة خالل فوز 
البرازيل ٢-٠ على صربيا في افتتاح دور 
املجموعات، األمر الذي أبعده عن الفوز 
١-٠ على سويســرا والهزمية املفاجئة 
بالنتيجة ذاتها أمام الكاميرون، في واحدة 

من سلسلة من اإلصابات بالفريق.
وقال تيتــي في املؤمتــر الصحافي 
الــذي عقد مســاء أمس:«نيمــار تدرب، 
وســيكون جاهزا للمبــاراة»، وتعرض 
نيمــار لعدة مشــاكل في قدمــه اليمنى 
وخضع جلراحة قبل أربع سنوات لعالج 
كسر في مشط القدم. وجاءت أنباء عودة 
نيمار للتشكيلة األساسية بعدما تلقى 
املدافع تياغو ســيلفا سؤاال في مؤمتر 
صحافي بشــأن إمكانية مشــاركته في 
املباراة، لكن تيتي أمســك بامليكروفون 

ورد «نعم». واســتبعد الثنائي أليكس 
تيليس وغابرييل جيسوس، الذي أصيب 
فــي الركبة أمــام الكاميــرون، من باقي 

مباريات البطولة، أمس السبت.
وذكــر تيتي ان دانيلــو جاهز أيضا 
للعودة أمام كوريا اجلنوبية، لكن ساندو 
سيغيب، مضيفا: اليزال غير قادر على 

اللعب، ما يزال يتعافى.
وأكد تيتي أن عودة نيمار كانت بدعم 
تام مــن اجلهاز الطبي واحلالة البدنية 

لالعب كانت أولوية.
بدوره، أكد املدير الفني ملنتخب كوريا 
اجلنوبية، البرتغالــي باولو بينتو أن 
مبــاراة فريقــه أمام البرازيل ســتكون 
صعبة للغاية، منتقــدا الوقت القصير 
الذي حصل عليه فريقه، من أجل الراحة 

قبل مواجهة البرازيل.
وقال خالل املؤمتر الصحافي اخلاص 
باملباراة أمس: «حللنا املنتخب البرازيلي 
في مختلف املباريــات، ونعرف مكامن 

القوة في صفوفه، وسننتهج إستراتيجية 
حذرة». وأضاف ان الالعبني يعرفون ما 
املطلوب منهم أمام «السيليساو»، لكن 
الفــارق الزمني بني املباراة األخيرة في 
دور املجموعات ومواجهة ثمن النهائي 
(٧٢ ساعة)، وأرى ذلك غير منصف، لكن 

علينا تقبل قرارات «فيفا».
وذكــر بينتو ان مواجهــة البرتغال 
أرهقتنــا بدنيا ومعنويــا، ولم نتدرب 
إال صبــاح أمس، وهو حمل كبير علينا 
التعامــل معــه، بينمــا غيــر املنتخــب 
البرازيلي تشكيلته في املباراة الثالثة.

وختم: «املهمة صعبة للغاية، فليس 
سهال مواجهة منتخبات قوية ومرشحة 
للفــوز باللقب، ولم أقرر بعد تشــكيلة 

املواجهة».
وقد تأهل املنتخب الكوري اجلنوبي 
إلى دور الـ١٦، كوصيف للمجموعة الثامنة 
خلف البرتغال برصيد ٤ نقاط، وبأفضلية 
فارق األهداف عن املنتخب أوروغواي.

«السامبا» ينازل «محاربي التايغوك»
منتخب البرازيل في دور املجموعات 
بكأس العالم منذ ٢٤ عاما، حيث تعود 
آخر هزمية للفريق بهذا الدور إلى نسخة 
مونديال ١٩٩٨ في فرنسا، عندما خسر 

١-٢ أمام النرويج.
واقتنص منتخب كوريا اجلنوبية، 
الذي يشارك في املونديال للمرة الـ ١١
في تاريخه والعاشــرة على التوالي، 
بطاقة الترشح لدور الـ ١٦، بعدما خطف 
املركز الثاني بترتيب املجموعة الثامنة 

برصيد ٤ نقاط.
وتعادل «محاربــو التايغوك» من 
دون أهداف مع أوروغواي في مستهل 
لقاءاته باملونديال، قبل أن يخسر ٢-٣

أمام غانا في اجلولة الثانية، لكنه حقق 
مفاجأة مدوية في ختام لقاءاته مبرحلة 
املجموعات بالفوز ٢-١ على البرتغال 
في اللحظات األخيــرة، لينتزع ورقة 
الترشح لألدوار اإلقصائية للمرة الثالثة 
في تاريخه، من «السيليســتي» الذي 
كان قاب قوسني أو أدنى من االستمرار 

في املسابقة.
وبينما ستكون هذه هي أول مواجهة 
بني البرازيل وكوريا اجلنوبية في كأس 
العالم، فــإن املنتخبني التقيا من قبل 
في ٧ مواجهات ودية، كانت األفضلية 
خاللها للمنتخب الالتيني الذي حقق 
٦ انتصــارات مقابل فــوز وحيد فقط 

ملنافسه اآلسيوي عام ١٩٩٩. 
يذكر أن الفائز من هذا اللقاء سيلتقي 
يوم اجلمعة املقبل في الدور ربع النهائي 
باملونديال مع الفائز من مباراة اليابان 

وكرواتيا.

املغلوب بالبطولة في اجلولة الثانية، 
تلقى منتخب البرازيل هزمية مباغتة 
٠-١ أمام منتخب الكاميرون في ختام 
لقاءاته بالدور األول، لينال اخلسارة 
األولى في تاريخه أمام أحد املنتخبات 

األفريقية بكأس العالم.
وتعد اخلسارة أمام منتخب (األسود 
غير املروضة) هي األولى التي يتلقاها 

الســابعة برصيد ٦ نقــاط، إال أن أداء 
«السامبا» لم يكن مقنعا مبا فيه الكفاية 
خالل مرحلة املجموعات، حيث افتتح 
مشــواره فــي البطولة بالفــوز ٢-٠

على صربيا، قبل أن يتغلب ١-٠ على 
سويســرا بصعوبة بالغة في اجلولة 

التالية.
وعقب ضمانه التأهل ملرحلة خروج 

رغم مطاردة لعنة اإلصابات لعدد 
كبيــر من جنومــه، يســعى منتخب 
البرازيــل إلــى مواصلــة حلمه نحو 
استعادة لقب كأس العالم الغائب عن 
خزائنــه منذ ٢٠ عامــا، حينما يواجه 
منتخــب كوريا اجلنوبيــة اليوم في 

دور الـ ١٦.
وقبــل املواجهــة املرتقبــة التــي 
ســتجرى على ملعب (٩٧٤)، تعرض 
٥ من جنوم «السامبا» لإلصابة خالل 
البطولة، حيث كانت البداية مع أبرز 
جنومه نيمار، الذي تعرض اللتواء في 
كاحل القدم في بداية لقاءات البرازيل 
بالبطولة أمام صربيا، ما تســبب في 
غيابه عن مباراتــي الفريق األخريني 

مبرحلة املجموعات.
كمــا يعاني دانييلــو وأليكس 
ســاندرو من إصابة حرمتهما من 
اللعــب أمــام الكاميــرون في آخر 
مباريات البرازيل بدور املجموعات، 
والتي شــهدت إصابتني بالغتني في 
الركبــة لكل من غابرييل خيســوس 
وأليكــس تيليــس، ليضطرا لعدم 

استكمال اللقاء.
وبينما يسابق نيمار الزمن 
للحاق مبواجهة كوريا اجلنوبية، 
خاصة بعد مشاركته في تدريبات 
الفريق مؤخرا، فإن الشــكوك ما 
زالت حتوم بشأن إمكانية مشاركة 
ساندرو ودانييلو في اللقاء، بينما 
تأكــد غياب خيســوس وتيليس عن 
باقي مباريات البرازيل في املونديال.

ورغم تصــدره ترتيب املجموعة 
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الذوادي: جتربة املونديال استثنائية
العام  األمــني  قال 
للجنة العليا للمشاريع 
واإلرث حسن الذوادي، 
إن خطط التنقل وغيرها 
التشغيلية  من اخلطط 
العالــم حققت  لكأس 
النظير  منقطع  جناحا 
فاعليتهــا  وأثبتــت 
خــالل البطولــة التي 
للمرة األولى في  تقام 
املنطقة العربية والشرق 

األوسط.
الذوادي:  وقـــال 

«ال شــك أن خطة املواصالت والتنقل واألعداد الكبيرة 
القادمة من اخلارج واستخدامها املترو واملواصالت العامة 
كان أمر فيه نوع من التخوف قبل بدء املونديال، لكن مع 
بدايــة البطولة ومع مرور األيام أثبتت فاعليتها وجناحا 
كبيرا، ولذلك أشــكر العاملني ليس فقط املسؤولني في 
خطة النقل ولكن جميع الشركاء املتواجدين واملساهمني 
في جناح البطولة منقطع النظير الذي يحظى بإشــادات 

كبيرة من اجلميع».
وأضاف: «أقابل العديد من األشــخاص يؤكدون أن 
من أكثــر عوامل جناح البطولة هو قدرة اجلماهير على 
مشــاهدة أكثر من مباراة في اليوم، ومما ال شك فيه أن 
هناك عوامل كثيرة ناجحة في البطولة، ولكن اخلطة األولى 
التنقل وكيفية التنظيم في عملية دخول وخروج اجلماهير 
للمالعب واستخدامهم املواصالت العامة، وهناك العديد 
من األشــخاص من دول جنوب أفريقيا وأملانيا واليابان 
وكوريا اجلنوبيــة حضروا مباريات كأس العالم وأكدوا 

أنها أفضل بطولة في التاريخ».

أزبيليكويتا ورايا  يغيبان 
عن تدريبات «ال روخا»

بدأ املنتخب اإلسباني لكرة القدم استعداداته ملواجهة 
املنتخب املغربي غداً الثالثاء في دور الـ ١٦ ببطولة كأس 
العالم لكرة القدم، املقامة حاليا في قطر، من دون سيزار 

أزبيليكويتا وديفيد رايا.
وخاض مدافع تشلســي، وحارس فريق برينتفورد، 
مرانا على الدراجة الثابتة املوجودة في ملعب اجلامعة بقطر.
في الوقت نفســه، أكمل املدير الفني لـ «ال روخا»، 
لويس إنريكي، التدريب بعدما حصل الفريق على راحة 
سلبية ملدة يوم. وتعرض أزبيليكويتا، الذي لعب بالتناوب 
مع العــب ريال مدريد داني كارفاخال في مركز الظهير 
األمين، لإلصابة في املباراة التي خسرها املنتخب اإلسباني 

أمام نظيره الياباني ١-٢.

عمل فني جوي على شاطئ ٩٧٤
مبناســبة االحتفال 
لقــاء عائلي في  بأكبر 
العالم، أطلقت شــركة 
أديداس «لوحة اإلعالنات 
الشاطئية»، وهي عبارة 
عن عمل فني جوي مذهل 
ضمن نادي شاطئ ٩٧٤

في قطر، ويصور العمل 
ثالثة مــن أعظم العبي 
كــرة القدم فــي العالم 
وهم ميســي وبيدري 
وقد  وأشرف حكيمي. 
اللوحة،  استغرق رسم 

التي تقع بجانب املطارين الرئيســيني في الدوحة، ١٠ أيام 
وقام بتصميمها الفنان متعدد التخصصات املقيم في دبي 
ناثانيل االبيد، الذي يستخدم فن الرمال لرسم جداريات كبيرة 
على الشواطئ في جميع أنحاء الشرق األوسط وصحاريها.

اإلخفاق املونديالي يفسد اإلخفاق املونديالي يفسد 
احتفالية خاصة لـ «املانشافت»احتفالية خاصة لـ «املانشافت»

بعدما كان منتظرا ومخططا أن يحظى املنتخب األملاني 
لكــرة القدم باحتفالية كبيرة وتاريخية مبباراته الدولية 
رقم ١٠٠٠ من خالل بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر، جاء 
إخفاق «املانشافت» في البطولة ليضع هذه االحتفالية في 

مأزق حقيقي.
وخاض املنتخب األملاني حتى اآلن ٩٩٧ مباراة دولية، 
وكان من املتوقع أن تكون مباراته رقم ١٠٠٠ في الدور نصف 
النهائــي للمونديال القطري، ولكنــه ودع البطولة مبكرا 
مــن الدور األول لتصبح املباراة املرجحة لهذه االحتفالية 
هي إحدى املباريات الودية في منتصف ٢٠٢٣ ما قد يفقد 

االحتفالية كثيرا من بريقها.
وفيما يعمل االحتاد األملاني للعبة حاليا على دراســة 
أسباب اإلخفاق في مونديال ٢٠٢٢، يحتاج االحتاد في نفس 
الوقت الى التفكير في هذه االحتفالية، التي لن حتدث في 
١٤ اجلاري على ستاد «البيت» في اخلور مثلما كان متوقعا.
ولــم يتحدد حتى اآلن موعد أو مكان أو الطرف الثاني 
للمباراة، التي سيحتفل فيها املنتخب األملاني بهذه االحتفالية، 

ولكنه من املنتظر اآلن أن تقام في يونيو ٢٠٢٣.
ويخوض املنتخب األملاني في مارس املقبل أول مباراتني 
استعدادا لبطولة كأس األمم األوروبية (يورو ٢٠٢٤)، التي 

تستضيفها أملانيا.
وسترفع املباراتان بهذا رصيد املنتخب األملاني إلى ٩٩٩

مباراة دولية، علما أن املباريات الـ ٩٩٧ التي خاضها الفريق 
حتى اآلن شهدت ٥٧٦ انتصارا و٢٠٧ تعادالت و٢١٣ هزمية.
ومــن املنتظر أن تكون اخليارات أمام املنتخب األملاني 

محدودة لهذه املناسبة التي سيحتفل من خاللها باملباراة 
الدولية رقم ١٠٠٠ في تاريخه، ألن أبرز البدائل ســتكون 
هي منتخبات إجنلترا وفرنسا وبلجيكا والنمسا، التي 
ســتخوض تصفيات «يــورو ٢٠٢٤» ضمن مجموعات 
تضم خمســة منتخبات فقط وميكنها أن جتد مواعيد 

للمباريات الودية في أجندتها.
ونظرا لكون أملانيا البلد املضيف لكأس أمم أوروبا 
«يورو ٢٠٢٤»، لن يخوض «املانشافت» التصفيات، 
ولكن الفريق ســيخوض عشــر مباريات ودية في 
٢٠٢٣، ســتبدأ مبباراتني في ٢٢ و٢٨ مارس املقبل 
ســواء كان بقيادة املدرب احلالــي هانز فليك أو 
خليفته طبقا ملا سيقرره االحتاد األملاني للعبة 

بعد اجتماعه املرتقب خالل الفترة املقبلة.
وبعد هذا االجتماع، سيحدد االحتاد األملاني 
أيضــا أماكن هذه املباريات العشــر والطرف 

الثاني لهذه املباريات.
وحتــى موعد «يورو ٢٠٢٤»، املقررة من 
١٤ يونيــو إلى ١٤ يوليــو ٢٠٢٤، لن يكون 
أمام املنتخب األملاني أي مباريات رسمية 
بعدما خرج الفريق صفر اليدين من دوري 
أمم أوروبا بالهزمية أمام نظيره املجري 
٠-١، ليتأكد غيابه عن نهائيات البطولة، 
والتي تقام في صيف ٢٠٢٣ مبشــاركة 
منتخبات هولندا وإيطاليا وإســبانيا 

وكرواتيا.

پولندا حترز لقب «مونديال املشجعني»
اختتمت في العاصمة القطرية (الدوحة) منافســات كأس املشــجعني، 
مبشــاركة ٣٢ فريقا من جماهير الدول التي تتنافس منتخباتها في كأس 

العالم ٢٠٢٢ لكرة القدم في قطر، بفوز فريق پولندا باللقب.
وتــوج الفريق الپولندي باللقــب إثر فوزه على فريق صربيا ٤-٠ في 
نهائــي أوروبي للبطولــة التي نظمتها اللجنة العليا للمشــاريع واإلرث، 
ضمن أنشــطتها للتفاعل مع املشــجعني، خالل أول نســخة من املونديال 

تقام في العالم العربي.
واستضاف منافســات البطولة مهرجان «فيفا» للمشجعني في حديقة 
البدع بالدوحة، وتواصلت املباريات على مدى ٤ أيام اعتبارا من ٢٩ نوفمبر، 
بنظام كرة القدم اخلماســية، وضمت الفرق مواطنــي الدول التي متثلها، 
وجرى توزيع الفرق املشــاركة على ٨ مجموعات، تشــكلت من ذات الدول 

املتنافسة منتخباتها في املونديال.
وجرت منافسات البطولة على غرار مراحل مباريات كأس العالم، بداية 
من دور املجموعات، ثم األدوار اإلقصائية، حتى تتويج البطل عقب املباراة 
النهائية، وجنح فريق قطر في الوصول إلى دور الثمانية، قبل أن يقصيه 

منتخب پولندا الفائز بكأس البطولة.
ومتكن فريق پولندا من حســم اللقــب لصاحله بعد فوزه على صربيا 
بـ ٤ أهداف نظيفة، ليشــهد املســرح الرئيسي ملهرجان «فيفا» للمشجعني 
تتويج پولندا بالكأس بحضور أسطورتي كرة القدم، وسفيري إرث قطر، 

البرازيلي كافو والهولندي رونالد دي بور.
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سكالوني: نلعب كأننا في األرجنتني
أبــدى املدير الفني 
للمنتخب األرجنتيني 
لكــرة القــدم ليونيل 
ســكالوني ســعادته 
بالتأهل إلى دور الثمانية 
العالم  ببطولــة كأس 
املقامة حاليا في   ٢٠٢٢
قطر، مشيدا باألجواء 
والدعم اجلماهيري الذي 
يحظى به الفريق في أول 
مونديال يقام في العالم 
العربي. وقال سكالوني 
في املؤمتر الصحافي 

الذي عقد عقب الفوز على أســتراليا ٢-١ في دور الـ ١٦
أول من أمس: «نعم ســعداء للغايــة خاصة باألداء الذي 
قدمناه في هذه املباراة، كانت مواجهة مليئة بالتحديات، 

فقد ضغطوا علينا وكانوا نشطني أكثر منا لفترات».
وحول ما إذا كان املنتخب األرجنتيني قد استحق الفوز 
بعدد أكبر من األهداف أمام أســتراليا، وتأثير ذلك على 
اجلماهير، قال ســكالوني: «ال أعرف ما إذا كنا نستحق 
مزيدا من األهداف أم ال، ولكن كرة القدم يدفع فيها دائما 
من يخطئ ضريبة عالية». وأضاف: «ال أعرف حتديدا مدى 
تأثير ذلك على اجلماهير، لكن اجلماهير تفهم كرة القدم، 
وتفهم ما فيها من حلظات حاسمة. اجلمهور يفهم روح 
كرة القدم وأنه من املمكن أن نفوز أو نخسر». واختتم 
سكالوني حديثه قائال: «نحن سعداء بهذا املنتخب وهذا 
األداء، واجلماهير كذلك، هنا نلعب وكأننا في األرجنتني، 
هذا الدعم يشكل ذكريات جميلة سننقلها إلى األرجنتني 

وسنحتفظ بها إلى األبد».

أرنولد: أريد احلصول على راحة
أثنــى املدير الفني 
للمنتخب األســترالي 
أرنولد بشكل  غراهام 
كبير على العبيه، رغم 
الهزمية أمام األرجنتني 
١-٢ فــي دور الـــ ١٦
ببطولة كأس العالم ٢٠٢٢
املقامة حاليا في قطر، 
كما كشف عن موقفه من 
االستمرار في منصبه.

وقــال املدرب: «أنا 
للغاية بالعبينا،  فخور 
وهذا ما قلته لهم، فخور 

بكل ما أدوه من أجل شعبنا وجماهيرنا، كانت فترة طويلة 
من العطاء من اجلميع، ولم تكن سهلة». 

وأضاف: «نشــعر بخيبة أمل بالطبع، فقد كنا نتمنى 
أن نحقق املزيد، لكن أعتقد أن كل األستراليني فخورين 
بالفريق، وأشكر اجلميع من قلبي على العطاء واملسيرة، 

وقد كان هدفنا دائما أن نرفع رأس األستراليني». 
وأضاف: «قبل أن نأتي، قال اجلميع إننا أسوأ منتخب 
تأهل للمونديال، لكننا وصلنا إلى دور الـ ١٦ ألول مرة منذ 
فترة طويلة واستطعنا حتقيق انتصارين في املونديال». 
وعن مستقبله في تدريب املنتخب، قال أرنولد: «تعاقدي 
انتهى، أريــد أن أحصل على إجازة وأحظى بفترة راحة 

ثم سأرى ما سيحدث.

تكرمي «رجل مترو»
كّرمت شركة «الريل» أبوبكر عباس، امللقب بـ «مترو 
مــان»، صاحب احلضور املميز فــي مونديال قطر من 
خالل طريقته اخلاصة في إرشاد الزوار واملشجعني نحو 

محطات املترو.
وكانت الشــهرة قد طرقت بــاب أبوبكر عباس بعد 
تفاعل املشــجعني مع أســلوبه في إرشادهم إلى املترو، 
وقاموا مبحاكاته، فانتشرت عبارته املميزة «مترو» عبر 
مقاطع الڤيديو اخلاصة به التي تداولها عشــرات اآلالف 
ممن قدموا من شتى أنحاء العالم ملتابعة مجريات البطولة.

انتقد منتخبات حادت عن الكرة وركزت على السياسة

فينغر: مونديال قطر حّطم األرقام وأسكت االنتقادات
انتقد رئيس قسم تطوير كرة القدم العاملية في االحتاد 
الدولي «فيفا» املدرب الفرنسي السابق أرسني فينغر املنتخبات 
«املركزة على السياسة» في مونديال قطر، معتبرا أن املنتخبات 
التــي ركزت على كرة القدم فقط كانــت نتائجها أفضل في 

دور املجموعات.
وقال فينغــر إنه «عندما تذهب إلــى كأس العالم تكون 
مدركا أنه يتوجب عليك أال تخســر مباراتك األولى»، غامزا 
بذلــك من قنــاة املنتخب األملاني بطل العالــم ٤ مرات الذي 
ســقط في اختباره االفتتاحــي أمام اليابان ١-٢، ودفع ثمن 

ذلك بخروجه الحقا من الدور األول.
واســتهل املنتخــب األملانــي املونديال القطــري بحركة 
احتجاجية من العبيه الذين «كمموا أفواههم» خالل الصورة 
الرسمية قبيل خسارتهم أمام اليابان، في رسالة موجهة إلى 

الدولة املضيفة و«فيفا».
وبعيد احلركة االحتجاجية، نشــر االحتاد األملاني لكرة 
القــدم تغريــدة عبر «تويتــر» قال فيها: «هــذا ليس موقفا 
سياسيا، حقوق اإلنسان غير قابلة للتفاوض.. حظر الشارة 

يضاهي حظر حقنا في التعبير».
ورأى فينغر (٧٣ عاما) أن منتخبات تتمتع بخبرة كأس 
العالم مثل فرنسا حاملة اللقب أو إجنلترا والبرازيل فازت 
مببارياتهــا األولــى، مضيفا أن من فــاز افتتاحا هي «أيضا 
الفرق املستعدة ذهنيا والتي كانت لديها عقلية التركيز على 

املنافسة وليس على التظاهرات السياسية».

وفي التقييم الفني ملباريات دور املجموعات، أشار فينغر 
إلى الكم الكبير من األهداف املسجلة من كرات عرضية والتي 

كان عددها أكثر من ٨٣٪ من نسخة ٢٠١٨.
ورأى «أن الفرق تدافع أكثر في العمق وبات املسار مفتوحا 
أكثــر على اجلناحني. هذا األمر مينح العبي اجلناحني دورا 
أكثر أهمية»، مضيفا «لدي قناعة بأن الفرق التي متلك أفضل 

األجنحة ستكون فرصها أكبر للفوز باللقب».
وأكد أن مونديال قطر استطاع حتطيم األرقام في احلضور 
اجلماهيــري، جلميع املواجهات فــي مرحلة املجموعات من 
املنافســة رغم الهجمــات التي قيلت عن هــذه البطولة في 

بعض وسائل اإلعالم.
وتابــع قائال: «لقــد كان دور املجموعات رائعا، بســبب 
قوة املنافسة بني املنتخبات، التي لم يستطع أحدها نيل ٩

نقاط كاملة في مجموعته، ما يعني أن هناك ندية بني جميع 
الفرق، وما مييز هذه النسخة من البطولة هو الستادات».

وأضاف: «شــاهد اجلميع التصاميم الهندســية املذهلة 
واجلميلة ملالعب بطولة مونديال قطر، لكن أهم شيء كان، 
هو احلضور اجلماهيري الكثيف، وهذا أمر مشجع للغاية».
وأكد فينغر أن املنتخب التونســي اســتحق الفوز على 
فرنسا بطلة العالم باجلولة الثالثة، موضحا: «تونس فازت 
بجدارة ووجدت توازنها في تلك املباراة. لكن استفاقتها كانت 
متأخرة. ما ميز تونس في تلك املباراة هو انضباطها التكتيكي 
وقتالها على الكرة، إضافة إلى احلضور اجلماهيري الكبير».

مت الكثير» ع منتخب تونس: «قدَّ اخلزري يودِّ
ودع املهاجم الدولي التونســي وهبي اخلزري 
(٣١ عامــا) بعد أن كان بطــل الفوز التاريخي على 
فرنسا بطلة العالم في مونديال قطر، وبعيون 
اغرورقــت بالدموع، زمــالءه ورفاقه، مؤكدا 

«أعطيت الكثير» لنسور قرطاج.
وسجل اخلزري هدف الفوز على فرنسا 
بلد مولده ونشأته في اجلولة الثالثة من 
الدور األول للمجموعة الرابعة، لتخرج 
تونس «مرفوعة الرأس» ولكن بخفي 
حنني مــن عدم بلــوغ ثمــن النهائي 
باحتاللها للمركز الثالث خلف فرنسا 
حاملــة اللقب، وأســتراليا وصيفة 

املجموعة.
وسجل اخلزري، مهاجم مونبلييه 
الفرنسي، هدفه الثالث في ٥ مباريات 
في نهائيات كأس العالم، بعد هدفيه 
في «روسيا ٢٠١٨»، ليصبح أفضل 
هداف في تاريخ بالده في املونديال.

وقــال فــي ڤيديــو مؤثــر بثته 
صفحــة االحتــاد التونســي علــى 
فيســبوك يظهــر وهو يتحــدث مع 
زمالئه والطاقــم التدريبي واإلداري بعد 

الفــوز على فرنســا «لقد اتخذت قرارا، ســأتوقف 
عن اللعب مع املنتخب، أعتقد انني أعطيت الكثير 
وتلقيت الكثير من اجلميع.. أعتقد أنه حان الوقت 

بالنسبة لي للتوقف».
وتابع الالعب والتأثر يبدو على محياه «أنا متأثر 
قليال ألني ســأنهي مرحلة مهمة بالنسبة لي.. في 
مرحلــة ما عليك أن تعــرف متى تتوقف، حتى لو 

أني أشعر بحالة جيدة بدنيا».
وأضــاف: «أمتنى لكــم األفضل في املســتقبل. 
تستحقون الفوز بكأس أمم أفريقيا، نحن نستحق 

ألنني سأظل املشجع االول».
وسبق أن أعلن اخلزري أنه أبلغ زمالءه باالعتزال 
عقب مباراة فرنسا، مضيفا «أنا فخور مبا حققته 
لبالدي في السنوات املاضية، ومؤمن بأن مستقبل 

هذا اجليل سيكون مشرقا».
وأضــاف «إنهاء مســيرتي الدولية بالفوز على 
فرنسا، هي إحدى اجمل اللحظات في مسيرتي.. أطوي 
صفحة وأكرس نفسي بالكامل لنادي (مونبلييه)».
وختــم اخلزري املولود، في جزيرة كورســيكا 
والــذي أمضى معظم مســيرته متنقال بني األندية 
الفرنســية، «أن نتغلب على فرنســا وأن أســجل 

وأكون حاسما، هذا أكثر من رائع».

قدم وكيل وزارة التربية باإلنابة، رئيس االحتاد الكويتي 
الرياضي املدرســي والتعليم العالي فيصل املقصيد الشكر 
الى أمير قطر صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد والشعب 
القطــري وســفير قطر لدى الكويت علي بــن عبداهللا على 
دعوتهم ألبنائنا طلبة ثانوية بالط الشهداء حلضور مباراة 

في مونديال قطر.
وقال املقصيد خالل اســتقبال وفد املدرسة بعد عودتهم 
من الدوحة: «تشرفت باستقبال طلبة ثانوية بالط الشهداء 
بعد زيارتهم للدوحة بناء على دعوة صاحب السمو الشيخ 
متيم بن حمد ملتابعة مباريات كأس العالم ومشاهدة الطفرة 
الكبيرة التي حققتها ق  طر في استضافة اكبر حدث رياضي 
عاملي وهذا يعد فخرا للخليج والعرب بعدما أثبتت القيادة 
القطريــة القدرة علــى حتقيق اإلجنازات التــي أثنى عليها 

اجلميع».
وأضاف قائال: «مشــاركة أبنائنــا الطلبة في هذا احملفل 
ومتثيلهم للكويت خير متثيل له الكثير من املعاني واملفاهيم 
وزيارتهم للكثير من معالم الدوحة الثقافية واحلضارية مما 

تعود بالنفع عليهم خالل مشوارهم التعليمي».

املقصيد استقبل وفد ثانوية بالط الشهداء
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تغريدات النجوم
إعداد: يحيى حميدان

مدافع األرجنتني نيكوالس أوتاميندي 

يشدد على احلماس بعد التأهل للدور ربع النهائي

العب منتخب هولندا فرينكي دي يونغ 

سعيد بالوصول إلى الدور ربع النهائي

مهاجم أميركا هاجي رايت 

يصف مشاركة منتخب بالده بالتجربة الرائعة

0303 0202 0101

أكد أن بدر املطوع آخر عناقيد املوهوبني في الكرة الكويتية

املكيمي لـ «األنباء»: حزين لغياب «األزرق» عن املونديال
الدوحة - فريد عبدالباقي

ثمــن احملاضر الدولي وحارس مرمى منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
الســابق د.حســني املكيمي، جهود قطر في اســتضافة نهائيات كأس العالم 
٢٠٢٢، مشــيرا إلى أن الدوحة اســتطاعت جذب أنظــار العالم بقدرتها على 

التميز بتنظيم هذه الفعالية الكبيرة على مستوى كرة القدم.
وقــال املكيمي في تصريــح خاص لـ «األنباء» إن قطــر أثبتت أن احللم 
أصبح واقعا وحقيقة، كما أنها اســتطاعت إبهار العالم من خالل احتضانها 

للنسخة الـ ٢٢ من هذا احلدث العاملي الكبير.
وأوضح حارس مرمى منتخب الكويت السابق، أنه من الصعب جدا على 
دولة عربية اســتضافة البطولة مبفردها، حيث يتطلب األمر اشــتراك أكثر 
من دولة عربية الســتضافة احلدث العاملي، مشيرا إلى أن صغر حجم قطر 
منحهــا ميزة الســيما للجماهير بحضور أكثر من مبــاراة في اليوم الواحد 

نظرا لتقارب املسافات بني املالعب والفنادق.
الكرة الكويتية والدة

وأشــار إلى أنه حزين للغاية لغياب «األزرق» عن احلدث العاملي واملقام 
للمرة األولى على أرض عربية.

وبســؤاله عن أســباب ابتعاد «األزرق» عن املشــاركة في نهائيات كأس 
العالــم، أجاب قائال: «الكرة الكويتية بحاجة إلى ســنوات ضوئية من أجل 
مناطحة املنتخبات اآلسيوية، وهو ما نشاهده خالل مونديال قطر من خالل 
تطور أداء منتخبات السعودية وإيران واليابان وأستراليا، مما يؤكد أن الكرة 

الكويتية بعيدة متاما عن املشهد العاملي».

واعترف احملاضر الدولي، بــأن الكرة الكويتية والدة وزاخرة بالنجوم، 
فهناك جاسم يعقوب وفيصل الدخيل وفتحي كميل وبشار عبداهللا وجاسم 
الهويدي، مبينا أن بدر املطوع هو آخر عناقيد املوهوبني في الكرة الكويتية، 
كما أن «األزرق» لديه حراس متميزون على مدار التاريخ على رأسهم أحمد 
الطرابلســي والراحل سمير سعيد، وفالح دبشــة، ونواف اخلالدي، وخالد 
الشمري وأحمد سليمان وغيرهم. وأمت بقوله أنه يتمنى تأهل «األزرق» إلى 
النســخة املقبلة من كأس العالم في عام ٢٠٢٦، وليكون ظهوره الثاني بعد 

مشاركته األولى في إسبانيا ١٩٨٢.
وداع حزين للعنابي

وأرجــح املكيمي توديع «العنابي» لــكأس العالم مبكرا إلى افتقاد الالعبني 
احلالة الذهنية قبل انطالق البطولة، مشيرا إلى أن اجلهاز الفني بقيادة اإلسباني 
فيليكس سانشــيز أخطأ عندما خاض معســكرات طويلة األمد في أوروبا منذ 
منتصف يونيو املاضي، وبالتالي ابتعاد الالعبون عن خوض مباريات رسمية 
مــع أنديتهم في الــدوري القطري، مما جعلهم يظهرون بصورة غير جيدة في 
مباراتي اإلكوادور والسنغال. وتابع: «منتخبا السعودية واملغرب قدما مباريات 
قوية خالل البطولة»، ومعبرا عن إعجابه الشــديد بأداء املنتخبني، فيما افتقد 
املنتخب التونسي لثقافة الفوز وأن خسارته األخيرة أمام أستراليا جعلته في 
مهب الريح السيما أنه سوف يواجه حامل اللقب منتخب فرنسا. وأشاد املكيمي 
بحارسي السعودية وپولندا محمد العويس وفوتشيخ تشيزني خالل مباراتي 
اجلولــة األولى والثانية، موضحا أن احلارس الپولندي كان من أســباب فوز 
فريقه على «األخضر الســعودي» بتصديه الرائع لركلة جزاء سالم الدوسري 

ومتابعة محمد البريك في لقطة تؤكد أنه حارس ممتاز. د.حسني املكيمي متحدثا الى الزميل فريد عبدالباقي

VIP مقابلة

مقابلة

نورة الذوادي لـ «األنباء»: املونديال كان 
حلمًا.. وهذه النسخة ال مثيل لها عبر التاريخ

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

إعالمية قديرة وواحدة من أشــهر الشخصيات 
القطرية الناشــطة في املجاالت اإلعالمية والرياضية 
واالجتماعية، توهجت كمقدمة لبرامج شــبكة قنوات 
«الكأس» الرياضية، حيث كان ظهورها اإلعالمي األول 
في ٢٠١٦، لتكون أول مذيعة قطرية تظهر عبر شاشة 

«الكأس».
إنها اإلعالمية املتألقة نورة الذوادي التي أكدت في 
حوار خاص لـ «األنباء» استمتاع املشجعني من أنحاء 
العالــم باألجواء في قطر من خــالل مهرجان كروي 
استثنائي، مشيرة إلى أنها سعيدة كون الدوحة محط 
أنظار العالم خالل استضافة النسخة األولى من املونديال 

في العالم العربي والشرق األوسط.
وأشــادت الذوادي بتقارب املسافات بني مالعب 
البطولــة، حيــث رأى اجلميع مبن فيهــم الالعبون 
واملسؤولون أنهم في قلب احلدث طوال البطولة، وعلى 
مقربة من جميع الستادات ومناطق اجلذب السياحي. 
وأضافت أن مونديال قطر كان حلما لالعبني واملشجعني، 
حيث رأينا في الدور األول إقامة ٤ مباريات في اليوم 
الواحــد، وجميعها في مالعــب متقاربة، ما يعني أن 
املشــجعني كان مبقدورهم حضور مباراتني في يوم 

واحد.. وفيما يلي تفاصيل احلوار:

في البداية، كيف رأيت استعدادات قطر الستضافة 
كأس العالم؟

٭ كما توقعنا وتوقع الكثيرون، جناحا في التنظيم 
منــذ اللحظات األولى، بل قبل أن تبدأ البطولة، ما 
يعني أنها األفضل على مدار النســخ التي شهدها 
تاريخ املونديال منذ انطالقته عام ١٩٣٠، وقد شاهد 
اجلميع كيف كان ترحيب وكرم القطريني مع مختلف 

املشجعني عاكسني الكرم العربي األصيل.
وقد جنحت قطر في إجناز مشاريع البنية التحتية 
الالزمة للبطولة من ستادات ومالعب تدريب وغيرها، 

خالل وقت قياســي، بجانب تشغيل خطوط مترو 
الدوحــة قبل أكثر من عامــني، باإلضافة إلى إمتام 
شــبكة الطرق السريعة في أنحاء قطر، الستقبال 
أكثر من مليوني مشجع خالل فترة االستضافة، وال 
تدخر الدوحة جهدا في التأكد من خوض املشجعني 
والالعبني واإلداريني جتربة فريدة تعكس الثقافة 

العربية وتقاليدها األصيلة.

ما رأيك في مالعب املونديال؟
٭ أنا كقطرية فخورة مبا شهدته من مالعب عاملية 
بأفــكار قطرية، وقمت بزيــارة العديد من املالعب 
املونديالية، ومنها ستاد «٩٧٤» الذي شيد من ٩٧٤

حاوية شــحن، كما أن هذا الرقم هو رمز االتصال 
الدولي لدولة قطر، والشيء الذي يدعو للفخر هو 
حصول مالعبنا على شهادة املنظومة العاملية لتقييم 
االستدامة (جي ساس)، في التصميم والتشييد من 
فئــة اخلمس جنوم، ما يؤكد التزام قطر املتواصل 
بتنفيذ بنية حتتية مستدامة متاشيا مع تطلعاتها 
لترك إرث يدوم ألعوام طويلة بعد إســدال الستار 

على منافسات البطولة.

البعض اعتبر مونديال قطر بطولة استثنائية، فما رأيك؟
٭ نعم، فقد أثبت القطريون أن هذه النســخة من 
البطولة ال مثيل لها عبر التاريخ، حيث رأينا املرافق 
والفعاليات مترابطة بشــكل يضمن احملافظة على 
البيئة، كما ان تقارب املســافات بني املالعب ســهل 
على املشــجعني حضور مباراتني فــي يوم واحد، 
حيث لم تستغرق الرحلة بني أي من املالعب أكثر 
من ســاعة واحدة، وما يؤكد صحة كالمي نســبة 
مبيعــات التذاكر قبل انطــالق البطولة ببيع نحو 

٣ ماليني تذكرة.

ما رأيك في تطبيق برنامج «بطاقة هيّا الرقمية»؟
٭ جتربــة رائدة في عالــم التكنولوجيا، فمنذ أن 

أطلقــت اللجنة العليا للمشــاريع واإلرث برنامج 
«بطاقــة هّيــا الرقمية» أصبحت هــذه املنصة هي 
الشغل الشاغل للراغبني في حضور املباريات سواء 
من داخل قطــر أو خارجها، حيث كان يتعني على 
املشــجعني حاملي تذاكــر املباريات احلصول على 
بطاقة «هيا» اإللزامية التي تتيح لهم دخول املالعب 
وحضــور املباريات (شــرط احلصول على تذكرة 
املباراة) واالستخدام املجاني لوسائل النقل العام 
فــي أيام املباريات، كما مت الســماح حلاملي بطاقة 
«هّيا» بإضافة ٣ أشخاص من أقاربهم أو أصدقائهم 
من خــالل التقدمي عبــر تطبيق «هّيــا» للحضور 
واالســتمتاع بأجواء املونديال، ومت تطبيق بطاقة 
«هّيا» في عدد من دول اجلوار في اإلمارات وسلطنة 

عمان والسعودية واألردن.

استطاعت قطر التغلب على أزمة اإلقامة خالل 
املونديال بتشييد خيم وقرى املشجعني للجماهير، 

فما رأيك؟ 
٭ جماهير املونديــال كانت على موعد آخر ليس 
لالستمتاع مبالعب قطر ومونديال ٢٠٢٢ االستثنائي 
فقط، وإمنا استمتعوا وما زالوا باإلقامة في ربوع 
قطر، إذ تتنوع خيارات اإلقامة للمشجعني بني الغرف 
الفندقية، والفنادق العائمة على شــاطئ اخلليج، 
والشقق والڤيالت السكنية، وقرى املشجعني وخيم 
على الطراز البدوي بالصحراء ملشجعي كأس العالم 
في مناطق مختلفة مثل سيلني واخلور والوكرة.

ما تقييمك ألداء «العنابي» في املونديال؟
٭ وجــد «العنابي» دعما كبيــرا من جماهير قطر 
الوفية خالل منافسات كأس العالم، وبالتأكيد هي 
مشاركة تاريخية، إال أن املجموعة التي كان ينافس 
فيهــا وتضم هولندا والســنغال واإلكوادور كانت 
صعبة، ولم يقدم ما كنت نتوقعه، ورغم ذلك فنحن 

نأمل خيرا لهذا املنتخب في املستقبل.
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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

مصعب الكندري: املغرب قّدم عروضًا رائعة.. 
و«راح يسوونها أمام إسبانيا»

البرازيل تستحق 
اللقب.. وصراع «الهداف» 

سيكون بني ميسي 
ومبابي

البطولة أوجدت التفافًا 
عربيًا وخليجيًا حول 

الدوحة.. والتنظيم جنح 
بكل املقاييس

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، العب نادي الكويت واملنتخب 
الوطني السابق مصعب الكندري، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:

كيف تنظر إلى نتائج امس األول؟ وهل استحق منتخبا أميركا 
واستراليا اخلروج؟

٭ تابعنا مباراتني غاية في املتعة، وقد ظفرت 
هولندا بالفوز بواقعية كبيرة وهي املرشــحة 

للتأهل قبل املباراة، كما ان خبرة االرجنتني 
وتواجد ميسي رجحا كفة منتخب االرجنتني 

لعبور استراليا التي قدمت اداء مشرفا.

منتخب توقعت ان يتألق في الدور االول 
وخالف التوقعات؟

٭ أعتقد ان املنتخب التونسي خالف 
التوقعات، وكنا نأمل ان يعبر الى الدور 

الثاني لكنه لم يفعلها.

ما توقعاتك لفارس العرب منتخب 
املغرب بعد تأهله إلى الدور ثمن النهائي؟

٭ املنتخب املغربي قدم عروضا رائعة، 
و«اعتقــد راح يســوونها أمام اســبانيا» 

باعتبارها مباريات خروج املغلوب، والعبو 
املغرب مؤهلون لذلك ونحن جميعا خلفهم.

منتخب تتوقع ان يكون مفاجأة األدوار املقبلة؟
٭ أمتنى ان يواصل املغرب التألق ليكون هو املفاجأة 

املرتقبة.

األقرب الى املربع الذهبي؟
٭ فرنسا واألرجنتني والبرازيل وإسبانيا.

من تتوقع ان يتوج بطال ملونديال ٢٠٢٢؟
٭ أمتنى وأتوقع البرازيل فهي تستحق اللقب الغائب منذ سنوات.

منتخب شجعته ومتنيت ظهوره بشكل مشرف؟
٭ املنتخب الســعودي الشــقيق شــجعته بحمــاس كبير 
وحرارة، وأعتقد انه ظهر بشــكل مشــرف ولوال التعثر أمام 
پولندا لكان لألخضر شــأن آخر فــي البطولة، خصوصا انه 
قدم مباراة كبيرة أمام األرجنتني أحد املنتخبات الكبيرة على 

مستوى العالم واستطاع الفوز عليه.

من تتوقع أن يكون احلصان األسود؟
٭ أعتقــد املنتخب اليابانــي فقد قدم عروضا 

مذهلة.

من سيكون جنم املونديال؟
٭ ميسي هو النجم بال منافس.

من برأيك افضل العب واعد؟
٭ الالعب سعود عبداحلميد جنم 

االخضر السعودي.

ملن ستذهب جائزة افضل حارس 
مرمى؟

٭ أعتقــد ان حــارس املنتخب 
االجنليزي جــوردان بيكفورد هو 

األقرب للجائزة.

كيف تنظر لصراع الهدافني؟
٭ هو صــراع بني ميســي ومبابي 

وأرجح أن تذهب للبرغوث.

العب ومنتخب افتقدته البطولة؟
٭ املنتخب االيطالي وجنومه هم من افتقدناهم 

في هذا املونديال.

كيف تنظر الى تنظيم قطر لنسخة مونديال ٢٠٢٢؟
٭ مــن أروع وأفضل البطوالت بشــهادة اخلبراء األجانب 
واألوروبيني على وجه التحديد، ويكفي انه أوجد التفافا عربيا 
وخليجيا حول الدوحة وتنظيمها، ولذلك نشــعر بفخر كبير 
فقد رفعوا رؤوسنا، وأظن أن املونديال جنح بكل املقاييس.

األرجنتينيون.. «في راسهم شر»
ناصر العنزي

يبدو أن األرجنتينيني مثلما نقول «في راسهم شر» وفي 
طريقهم نحو املنافسة وبشــدة على اللقب، بعدما كشروا 
عن أنيابهم في األدوار اإلقصائية وهزموا أستراليا بانتظار 
املنتخــب الهولندي في دور الـ ٨، بقيادة األســطورة ليو 
ميسي (٣٥ عاما)، والذي قدم أفضل عرض فردي في البطولة 
حتى اآلن، وسجل هدفا على طريقته «البرشلونية» سابقا 
عندما كان يغافل كل من في امللعب ويرسل الكرة في زاوية 
صعبة ويظن املتابع أنها سهلة ولكن حراس املرمى هم الذين 
يشعرون بصعوبتها فيعجزون عن صدها، واحتفل ميسي 
مع فوزه الثمني باملباراة رقم «١٠٠٠» في مســيرته اخلالدة 
محققا أرقاما قياسية تصعب على غيره، وقد هزت جماهير 
األرجنتني ملعب أحمد بن علي في مدينة الريان وكأنها في 
ملعــب مونيومنتال في العاصمــة بوينس آيرس محتفلني 

متغنني بانتصارهم.
وكــم كانت حلظة مثيرة أبدع فيهــا حارس األرجنتني 
مارتينيز في اللحظات األخيرة من املباراة عندما خرج من 
مرماه بطوله الفارع وصد كرة انفرادية من األسترالي غارانغ 
كويل كادت تأخذ املواجهة إلى شــوطني إضافيني، فكانت 
بالفعل ردة فعل ال يقوى عليها إال حارس شجاع، صحيح 
أن األرجنتني كانت األفضل واستحقت الفوز إال أنها واجهت 
انتفاضة أسترالية في الشوط الثاني بعد تقليص النتيجة إلى 
هدف، ورمى الكانغارو األسترالي بكل ثقله الهجومي على 
طريقة «يا تطيب أو االثنني عور»، ولكن الكرة رفضت وبشدة 
أن تلغي تألق ميسي ورفاقه وأنصفتهم بفوز فرح به من ال 
يشجع األرجنتني أيضا انحيازا ملتعة كرة القدم و«ميسيها».
٭ هولندا الكرة الشاملة التي فرضت هويتها على الكرة 
األوروبية منذ سنوات طويلة ال ميكن أن نستبعدها من دائرة 
املنافسة في كأس العالم في كل بطولة لكن سوء الطالع يقف 
دائما في حتقيق اللقب بعدمــا وصلت إلى املباراة النهائية 
٣ مرات في نســخ ١٩٧٤ و١٩٧٨ و٢٠١٠ وخسرتها من أملانيا 
واألرجنتني وإسبانيا، ولو كانت متلك شيئا يسيرا من احلظ 
لفــازت باللقب حتديدا أمام إســبانيا بعد ما كانت األفضل 
وأضاعــت فرصتني انفراديتني ذهبيتني فرط فيهما العبها 
روبني واستغل بعدها القصير املكير إنييستا فرصته ومنح 
اللقب إلســبانيا، لذلك ستكون مواجهة الطواحني الهولندية 
مع األرجنتني «طاحنة ساحقة» بوجود مدرب مثل الهولندي 

فان غال.
٭ ال يكفي البرازيل االعتذار عن خسارتها من الكاميرون 
في ختام دور املجموعات بل عليها أن تعوض عشاقها الليلة 
بفنون جديدة وأهداف جميلة وملســات ساحرة وعليها أال 
تأمن خلصمهم الكوري الذي يفضل مثل هذه التحديات مع 
الفرق الكبيرة، فتراهم يبدعون في إحراجها وإحلاق الضرر 
بهــا كما فعلوا مع البرتغال في املباراة املاضية، هذه فرصة 
الســامبا البرازيلية في حتقيق لقب هذه البطولة ولن جتد 
مثلها بعد ما اجتمعت فــي قائمتها عناصر طموحة مقاتلة 
فــي كل املراكز وإن لم تفز بالكأس فســوف يطول حلمها 

إلضافة جنمة سادسة.
٭ نتمنى فوز اليابان اليوم على وصيف العالم كرواتيا 
انحيازا ملمثل القارة اآلســيوية واحتراما للشعب الياباني 
املبدع وتقديرا لفرقة الســاموراي في هــذه البطولة التي 
واجهــت خصومها ومفتاح الكمبيوتر فــي أيديهم والكرة 
بني أقدامهم بقيادة مدربهم هاجيمي مورياسو، فمن يهزم 
أملانيا ثم إســبانيا قادر على الكروات وبلوغ مراتب متقدمة 
من املنافســة. وقد تلقى املنتخب الياباني خبرا سارا رفع 
من حالته املعنوية حيث تأكد شفاء مدافع أرسنال تاكيهيرو 

تومباسو وقدرته على املشاركة اليوم.
لم تكن اليابان في طليعة املنتخبات اآلسيوية، وكان أول 
فوز لها بكأس آســيا على أرضها ١٩٩٢ ثم أصبحت اليوم 

قادرة على الوصول الى املباراة النهائية.



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

٣ - ٦:٠٠١فرنسا × پولندا٥١
٣ - ١٠:٠٠٠إجنلترا × 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
١٠:٠٠فرنسا  × إجنلترا٦٠

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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االثنني ٥ ديسمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

توقــع كمبيوتر خــارق، يعتمد على مزيج من 
التوقعــات والتحليالت الرقمية، نتائج دور الـ ١٦
من املونديــال، وجنح الكمبيوتر حســبما ذكرت 
صحيفة «الصن» البريطانية في توقع الفائز بأول 
مباراتــني بدور الـ ١٦ فــي املونديال، وهما هولندا 
واألرجنتــني، كما توقع فوز فرنســا على پولندا، 

وتأهل إجنلترا على حساب السنغال.
وجاءت توقعات الكمبيوتر لباقي مباريات دور 
الـ ١٦ كالتالي: فوز البرازيل على كوريا اجلنوبية، 
واليابان على كرواتيا، وسويسرا على البرتغال، 

وإسبانيا على املغرب.

كذلك توقع الكمبيوتر النتائج التالية في الدور 
ربع نهائي: فوز األرجنتني على هولندا، والبرازيل 
على اليابان، وفرنسا على إجنلترا، وإسبانيا على 

سويسرا.
وفي نصــف النهائــي، توقــع الكمبيوتر فوز 
البرازيل على األرجنتني وتأهلها للمباراة النهائية 
ملالقاة فرنسا التي ســتهزم إسبانيا. أما بالنسبة 
للفائز بكأس العالم ٢٠٢٢، فسيكون منتخب «راقصو 
الســامبا» الذين ســيهزمون «الديوك» الفرنسي، 
ويعيدون اللقــب ألميركا اجلنوبيــة والذي غاب 

عنها منذ مونديال ٢٠٠٢.

املجموعة اخلامسة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٤٣١اليابان

٤+ ٣١١١٩٣٦إسبانيا

٤+ ٣١١١٦٥١أملانيا

٣- ٣١٠٢٣١١٨كوستاريكا

املجموعة الثالثة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٥٢٣األرجنتني

٣١١١٢٢٠٤پولندا 

٤- ٣١١١٢٣١املكسيك

٣- ٣١٠٢٣٥٢السعودية

كمبيوتر خارق كمبيوتر خارق 
يتوقع نتائج املوندياليتوقع نتائج املونديال
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