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إصدار خاص لكأس العالم

تواجه كرواتيا الفائزة على اليابان بركالت الترجيح في ربع النهائيتواجه كرواتيا الفائزة على اليابان بركالت الترجيح في ربع النهائي

الدور ُثمن النهائي
١٦:٠٠ beIN sports max إسبانيااملغرب
٢١٠:٠٠ beIN sports max سويسراالبرتغال

ص «الشمشون» ص «الشمشون»« السامبا » ُتَرقِّ « السامبا » ُتَرقِّ
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كيف توزع مكافآت املونديال؟

تونس تطلب االستحواذ على

«974974 »

الدوحة - عبدالعزيز جاسم وفريد عبدالباقي

طلب وزير الشباب والرياضة التونسي، 
كمال دقيش من اللجنة العليا للمشــاريع 
واإلرث بقطر حصول بالده على ستاد «٩٧٤»، 

القابل للتفكيك بعد ختام املونديال.
وقال دقيش، ان بالده طلبت من اجلهات 
القطريــة االســتفادة من امللعــب، وهناك 
مؤشــرات إيجابية حلصــول تونس على 

امللعب.
وأضاف: تقدمنا مبلف جاهز لقطر، وأكد 
اجلانب القطري أن تونس من أولى الدول 
التي تقدمــت بالطلب، وذلــك على هامش 
إقامة بطولــة كأس العرب التي أقيمت في 
قطر ٢٠٢١. كما وضعنا سيناريوهات سواء 
حصلنــا على امللعب بكاملــه أو بجزء من 
مكوناته، ونحن مستعدون إلعادة تشييده 
في صفاقس أو في مناطق أخرى سواء في 

الشمال أو اجلنوب.
وفي الســياق نفســه، أعلنت قطر عن 
جاهزيــة «٩٧٤» الــذي مت افتتاحه في ٢٠

نوفمبــر ٢٠٢١ كأول ســتاد قابــل للتفكيك 
بالكامــل في تاريخ بطــوالت كأس العالم، 
والذي حصل على شهادتي املنظومة العاملية 

لتقييم االستدامة.
وســمي ســتاد «٩٧٤»، على اســم رمز 
االتصال الدولي لدولة قطر وعدد احلاويات 
التي استخدمت لبنائه، وهو ال يحتوي على 

أجهزة تكييف، ويستضيف املباريات التي 
جترى في املســاء فقط النخفاض درجات 
احلــرارة، وقــد بني بالكامل مــن حاويات 
الشحن البحري املعاد تدويرها، وسيصبح 
املوقع في النهاية، بعد إسدال الستار على 
املونديال، منطقة ترفيهية أنيقة مطلة على 
الواجهــة البحرية تضم مطاعم وأســواقا 

وغير ذلك.
وشــهد يوم أمس إقامة آخــر مباريات 
املونديال على ستاد «٩٧٤»، الذي جمع بني 
البرازيل وكوريا اجلنوبية في دور الـ ١٦.

فيما ودع ستاد أحمد بن علي في منطقة 
الريان، منافسات البطولة، وذلك باستضافة 
مباراة األرجنتني وأســتراليا فــي دور الـ 
١٦ والــذي شــهد حضــورا جماهيريا بلغ 
٤٥٠٣٢ مشجعا، وهو أكبر عدد في احلضور 

اجلماهيري على ستاد أحمد بن علي.
ويعد ســتاد أحمد بن علــي أول ملعب 
ينتهي من اســتضافة املباريات، بإجمالي 

حضور جماهيري ٢٩٩٫٥١٧ مشجعا.
واستضاف ســتاد أحمد بن علي خالل 
مونديال قطر ٧ مباريات منها ٦ مباريات في 
دور املجموعات وشهدت حضورا جماهيريا 
وصل إلى ٢٥٤٫٤٨٥ مشــجعا، منها مباراة 
إجنلترا مع ويلز التي شهدت حضور ٤٤٢٩٧
مشــجعا، وحقق فيها املنتخب اإلجنليزي 
الفوز بثالثية نظيفة، ومباراة كرواتيا أمام 
بلجيكا وحضرها ٤٣٩٨٤ مشجعا وانتهت 

املباراة بالتعادل السلبي، ومباراة الواليات 
املتحــدة وويلــز والتــي انتهــت بالتعادل 
اإليجابــي ١-١ وحضرها ٤٣٤١٨ مشــجعا، 
فيما حضر مباراة بلجيكا أمام كندا ٤٠٤٣٢

مشجعا، وانتهت بفوز بلجيكا بهدف دون رد، 
كما استضاف امللعب مباراة ويلز أمام إيران 
بحضور ٤٠٨٧٥ مشــجعا وانتهت لصالح 
إيران ٢-٠، فيما حقق منتخب كوستاريكا 
مفاجأة بالفــوز على اليابان ١-٠ بحضور 

٤١٤٧٩ مشجعا.
وشهد أمس أيضا وصول ستاد اجلنوب 
فــي مدينة الوكرة إلى محطته األخيرة في 
املونديال باستضافة لقاء اليابان أمام كرواتيا 
في دور الـ ١٦، بينما تتبقى مباراتان مللعب 
املدينة التعليمية، حيث يستضيف مباراة 
املغرب وإســبانيا، ومباراة في الدور ربع 
النهائــي اجلمعة املقبل، فيما يســتضيف 
ستاد الثمامة آخر مبارياته في الدور ربع 
النهائي السبت املقبل، وبالتالي يتبقى ستاد 
خليفة الدولي الذي استضاف مباراة هولندا 
والواليــات املتحــدة في دور الـــ ١٦ والتي 
فــازت بهــا هولندا ٣-١، بحضــور ٤٤٨٤٦

مشجعا، وينتظر أن يستضيف مباراة حتديد 
املركــز الثالث ١٧ ديســمبر اجلاري، بينما 
يســتضيف ســتاد البيت مباراة في الدور 
نصف النهائي وســتاد لوسيل مباراة في 
كل دور قبل أن يستضيف نهائي املونديال 

١٨ ديسمبر اجلاري.

امللعب ُبني بالكامل من حاويات الشحن البحري

ع منافسات البطولة..  ع منافسات البطولة..  مالعب ُتودِّ ٣٣ مالعب ُتودِّ
وستاد خليفة الدولي يستضيف مواجهة املركز الثالثوستاد خليفة الدولي يستضيف مواجهة املركز الثالث

ال تنحصر منافع الفوز بكأس العالم الذي حتتضنه 
قطــر في األرباح املعنوية، وإمنا متتد إلى مكاســب 
مادية يحصل عليها الالعبون كما األندية املشاركة.
وخصص االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نحو 
٧٠٠ مليون دوالر من املدفوعات لـ ٣٢ منتخبا وطنيا 
ومئات األندية التي توفر لالعبني ٤٤٠ مليون دوالر من 
هذا املبلغ كجوائز بطولة، مبا في ذلك ٩ ماليني دوالر 
لـ ١٦ منتخبا يتــم إقصاؤها في مرحلة املجموعات، 
١٣ مليــون دوالر للفرق التي تخرج من الدور الـ ١٦، 
ثم تتصاعد املبالــغ إلى ذروتها بـ ٣٠ مليون دوالر 

للوصيف و٤٢ مليون دوالر للفائز بالكأس.
في حني أن الفائزين النهائيني سيحصلون على 
مبلغ كبير مقابل مساعيهم، ستحصل جميع الدول 
على ١٠ ماليني دوالر من «فيفا» للمشاركة في مرحلة 
املجموعات، باإلضافــة إلى مبلغ مليوني دوالر 
مقدما ملعسكرات ما قبل البطولة واالستعدادات 

األخرى.
ويحــدد كل احتاد وطني لكرة القدم كيفية 
توزيع هذه األموال، ويشرح موقع «فوربس» 
أنه مثال مت حتديد تعويضات الواليات املتحدة 
مــن خالل اتفاقية جماعية، وســيذهب جزء من 
األموال إلى فريق السيدات في الواليات املتحدة، على 

الرغم من أنهن ال يلعنب في البطولة.
وسيحصل العبو املنتخب األميركي للرجال على 
مكافأة قدرها ١٠ آالف دوالر عن كل مباراة في قطر، 
بينما ســيتم توزيــع ٩٠٪ من مكافــآت «فيفا» التي 
يكســبونها بالتســاوي بني أعضاء منتخبي الرجال 

والسيدات.

وباملقارنة، منحت كوريا اجلنوبية مكافأة قدرها ١٥
ألف دوالر تقريبا لكل العب عن كل مباراة، وستدفع 
لهــم نحو ٢٣ ألف دوالر لكل فوز، وحصل الالعبون 
أيضا على مكافأة قدرها ٧٦ ألف دوالر بعد تأهلهم إلى 
دور الـ ١٦ و١٥٠ ألف دوالر مكافآت للوصول إلى ربع 
النهائي، بإجمالي يصل إلى ٣٩٠ ألف دوالر في حال 
فوز «محاربي التايغوك» بأعجوبة في جميع مبارياته.

وحصل الالعبون األستراليون على مكافأة بلغت 
نحو ١٥٠ ألف دوالر وتقاسموا ٥٠٪ من مكافأة وصولهم 
الى الدور الـ ١٦ قبل إقصائهم على يد األرجنتني ١-٢، 

وذلك وفقا لتقرير في «سيدني مورنينغ هيرالد».
يشــرح موقع «ســاينس آي بــي» املتخصص أن 
الفريــق الرابح فــي كأس العالم يختــار كيف ينفق 

جائزته املالية بنفسه.
وغالبا يتم تقسيمها على شكل مكافآت لالعبني، 
باإلضافــة إلى زيــادة رواتب املدربني، وحتســني أو 

إنشاء املرافق الرياضية اجلديدة.
وتتمتع معظم البلدان مبستوى معني من الرعاية 
احلكومية للرياضيني والفرق الوطنية، لذا فإن الفوز 
مبيداليات إضافية وخاصة كأس العالم قد يؤدي إلى 
حتــول في امليزانية، وتخصيــص املزيد من األموال 

لهذه اجلهود.
يقوم الرياضيــون الوطنيــون الناجحون أيضا 
بتعميــم الرياضــة في بلد معني، مــا يلهم املزيد من 

الشباب ليصبحوا رياضيني محترفني.
كما تتزايد قيمة الالعبني في مجال الرعاية واإلعالن، 
وتصبح الدول التي تفوز بكأس العالم من جديد على 

املسرح السياحي واالستثماري.
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ميسي بني األكثر مشيًا في املباريات

«البرغوث»: «البرغوث»: 
خروج أملانيا املبكر خروج أملانيا املبكر 

أدهشنيأدهشني

أعرب جنم كرة القدم األرجنتيني الشهير 
ليونيل ميسي عن دهشته من اخلروج املبكر 
للمنتخب األملاني من مونديال قطر، وقال 
في تصريحات لصحيفة «أوليه» األرجنتينية 
الرياضية: «نعم، اندهشت»، مشيرا إلى أنه 
لم يكن يتوقع إخفاقا مبكرا آخر للمنتخب 
األملاني في املونديال. وودع املنتخب األملاني 
املونديال من الدور األول (دور املجموعات) 

للنسخة الثانية على التوالي.
وذكر ميسي ان املنتخب األملاني يضم 
بني صفوفه عددا من الالعبني املهمني، كما 
أنه فريق شاب، مبينا ان املنتخب األملاني 

دائما بني أفضل الفرق. وخالل مسيرة ميسي 
مع املنتخب األرجنتيني، خسر الفريق أمام 
املنتخب األملاني ٣ مرات في كأس العالم، وكان 
ذلك في دور الـ ٨ بكل من نسختي ٢٠٠٦
و٢٠١٠ وفي نهائي البطولة بنسخة ٢٠١٤.

وأشار ميسي إلى أن عدم وصول املنتخب 
األملاني لــألدوار اإلقصائية في املونديال 
للنسخة الثانية كان مفاجأة بالنسبة له كما 
يؤكد مدى صعوبة وقوة املونديال احلالي. 
وقال: «يوضح هذا أيضا أن اســم الفريق 

ليس مهما».
وسافر ميسي مع املنتخب األرجنتيني 

إلى قطر بعد ٣٦ مباراة متتالية حافظ فيها 
الفريق على سجله خاليا من الهزائم، وكان 
على بعد مبــاراة واحدة من معادلة الرقم 
املنتخب اإليطالي  القياسي املسجل باسم 
(٣٧ مباراة متتالية بال هزمية)، ولكن تعرض 
للهزمية في مباراته األولى باملونديال احلالي 

أمام املنتخب السعودي ١-٢.
املنتخب األرجنتيني في  وبعدها، فاز 
مباراتيه التاليتــني بدور املجموعات على 
منتخبي املكسيك وپولندا بالنتيجة نفسها 
٢-٠ ليتأهل إلى الدور الثاني، الذي تغلب 

فيه على نظيره األسترالي ٢-١.

بات النجم األرجنتيني ليونيل ميسي بني الالعبني األكثر 
مشيا طوال معظم املباريات، إال أن هذه السمة لم متنعه 
من أن يكون األذكى بني أقرانه وحتطيم دفاعات املنافس 

ليقود «التانغو» إلى الدور ربع النهائي في املونديال.
وبحسب إحصائيات االحتاد الدولي (إليفا)، أدرج اسم 
ميســي ضمن املراكز العشرة االولى في الئحة الالعبني 
األكثر سيرا، كما تظهر املباريات األربع التي خاضها في 

كأس العالم.
وحده املهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفســكي (٣٤
عاما) تفوق على ميسي في املونديال في هذا املضمار اذ 
اجتاز ٥٢٠٢ مترا سيرا أمام السعودية، مقابل ٤٩٩٨ مترا 
مليسي أمام املكسيك. وخالل مواجهة االرجنتني وپولندا 
سار ميسي ٤٧٣٦ متر مقابل ٤٨٢٩ مترا لليفاندوفسكي، 
لذا تســاءل البعض: ميســي متعب أم مجرد العب اعتاد 

على السير بدال من اجلري؟
ال تبدو االرقام مهمة بالنسبة ألفضل العب في العالم 
ســبع مرات، فهو أحرز جائزة أفضــل العب في املباراة 
مرتني، وقد ســاهم في تســجيل ٣ أهــداف، منها هدفان 

حاسمان في الفوز على املكسيك ٢-٠ في اجلولة الثانية 
من دور املجموعات، واستراليا ٢-١ في ثمن النهائي في 
مباراته األلف في مســيرته حني سجل للمرة االولى في 
األدوار اإلقصائية، كما أهدر ركلة جزاء أمام پولندا ٢-٠.

ورأى مدافع اجنلترا السابق ريو فرديناند الذي يعمل 
محلال لقناة «بي تي سبور» أن أداء ميسي أمام أستراليا هو 
«أفضل ما رأيناه في كأس العالم حتى اآلن، بفارق كبير».
وقد اجتاز ميســي في مباراة فك خاللها شيفرة دفاع 
أســتراليا بافتتاحه التســجيل وتســديده ٦ كرات على 
املرمــى، ٨٫٥٩ كم، في ثاني أدنى معدل لالعب أساســي، 

منها ٤٫٧٥ كم سيرا.
في املقابل، أشارت قناة «بي بي سي» الرياضية قبل 
مبــاراة األرجنتني أمام اســتراليا أن ميســي يحتل أحد 
املراكز الثالثة االولى كأكثر من يجتاز مســاحات سيرا: 
ســار تواليا في مبارياته الثالث االولى ٤٫٩٩ كم و٤٫٧٣

كم و٤٫٦٢ كم!
وأوضح مدربه الســابق االسباني بيب غوارديوال أن 
ميسي ال يكتفي فقط بالسير من دون فعل أي شيء، وال 

يشعر باخلمول حتى عندما 
ميشي.. انه يعرف بالضبط ما 

سيحدث. ورأسه في حركة دائمة، 
يبحث عن نقــاط الضعف في الدفاع 

وبعد ٥ أو ١٠ دقائق، ميلك اخلريطة في 
ذهنه ليعرف بالضبط ما هي املســاحات 

واملشهد».
ووصــف غوارديــوال مــا يفعلــه الالعــب 

االرجنتيني بـ«أشــبه بكوني في غابة وعلي أن 
أقــاوم للبقــاء على قيــد احلياة. يعرف انــه اذا ما 

حترك هنا أو هناك أو هنالك، سيحصل على مزيد من 
املساحة للهجوم».

ولكن هذا ال يعني أن ميسي ال يتدخل في اللعب عندما 
تفرض عليه إيقاع املباراة هذا التحدي، اذ قال فرديناند 
بعد نهاية مواجهة أستراليا «يكاد يوحي للجميع أنه لم 
يكن مهتما مبا يحصل، ولكن فجأة يعود على قيد احلياة، 
ومــا ميكنــه القيام به هو فتح املبــاراة من أي مركز في 

امللعب. هذا هو الفارق بينه وبني اآلخرين».

مشاهدة املونديال مشاهدة املونديال 
تخفف التوتر وتطيل العمر!

ال شــك أن بطولة كأس العالم هذا العام في قطر تزخر 
باإلثارة واملتعة، وســواء كنت من مشــجعي كرة القدم أو 
ال، فأنت تشــعر، بالقطع، باحلماســة وأنــت ترى منتخب 
بالدك يتقدم في التصفيات وصوال إلى األدوار النهائية، أو 
ينتابك شعور باحلسرة عندما ترى فريقك املفضل يخرج 
مــن املونديال إثر هزمية مفاجئة في اللحظات األخيرة من 
املبــاراة أو حتى بفارق األهداف بفعل حســابات املكســب 

واخلسارة في ختام أدوار املجموعات.
ورغم أن السفر آالف األميال ملشاهدة مباريات املونديال من 
املدرجات مسألة بالغة الصعوبة بالنسبة للغالبية العظمى 
من البشر، يؤكد خبراء طب النفس أن هناك اسبابا علمية 
جيدة تدعوك إلى مشاهدة مباريات كأس العالم على شاشات 
التلفزيون، بل ويسردون العديد من الفوائد الصحية التي 

تنجم عن تشجيع فريقك املفضل في البطولة.
وتقول اســتاذة علم النفــس االجتماعي بجامعة توالن 
في والية نيو أورليانز األميركية كاري ويالند: «إن البشر 
بطبعهم كائنات اجتماعية، وبطولة كأس العالم هي فرصة 
رائعــة للتواصل مع اآلخريــن وإيجاد أرضيــة اجتماعية 
مشــتركة»، مضيفة أن تشــجيع منتخب كرة قدم يجعلك 
تشعر باالرتباط بشيء أكبر منك، كما يخلق لدى اإلنسان 

شعورا بالهوية.
وتشــير خبيرة طب النفس إلى أهمية الفرح اجلماعي 
الذي يشعر به اإلنسان أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم 
ســواء مع أفراد العائلة أو حتى برفقة أشخاص غرباء في 
مكان عام مثل املقهى أو غيرها، السيما إذا ما سجل الفريق 
الذي تشــجعه هدفا أو أكثر خالل املباراة، وتقول: «عندما 
تتشارك في هذه االنفعاالت اإليجابية مع آخرين، فإن ذلك 
يــؤدي إلى تعزيز هذه املشــاعر اجلماعية وخوض جتربة 

انفعالية أفضل».
وخلصت دراسة نشرتها الدورية العلمية «كوميونيكشن 
آنــد ســبورت» املتخصصة في طب النفــس الرياضي عام 
٢٠١٩ إلــى أن تشــجيع الفرق الرياضيــة الفائزة يرفع من 
درجــة احترام أو تقدير الذات للمشــجعني ملدة يومني بعد 
املباراة، ورغم أن هذه املعلومة حتتاج إلى مزيد من التوثيق 
العلمي، تؤكد ويالند وجود مفهوم في طب النفس يســمى 
«االنغماس في املجد الناجم عن اجنازات اآلخرين»، ويقصد 
به أن «يرتبط شخص ما بانتصار غيره على اعتبار أنهما 

ينتميان إلى نفس املجموعة».
ويــرى باحثون أن االنغماس في متابعة مباريات كأس 
العالم يساعد على تخفيف التوتر وصرف الذهن مؤقتا عن 
متاعب احلياة اليومية. ويقول إيريك زيلمر اخصائي طب 
النفس العصبي بجامعة دريكسل بوالية فيالدلفيا األميركية 
إن «مشــاهدة الفرق التي حتتفل بالفوز في كأس العالم قد 
تكون مالذا مؤقتا من الواقع»، مشيرا إلى أن لعبة رياضية 
مثل كرة القدم لها قواعد وقوانني منظمة قد يكون لها تأثير 

عالجي ملن يشكون من تقلبات احلياة ومتغيراتها.
ويقول زميلر في تصريحات ملوقع «بوبيوالر ساينس» 
إن «الرياضة جتعلنا نشعر أننا على قيد احلياة، وهي أيضا 
عنصر محفز كي جند في أنفسنا صفات ال نراها»، مبعنى أن 
الرياضة تتعلق أساسا بالتغلب على العقبات، وإذا كان ذلك 
ممكنا في عالم الرياضة، فمن املمكن أن يتحقق في الواقع.
وتــرى ويالند أن مباريــات كأس العالم قد تكون أيضا 
حافزا لدى البعض ملمارســة الرياضــة، وقد تلهم األطفال 
الصغار من أجل االشــتراك في رياضات معينة من منطلق 
االعجــاب ببعض جنوم كرة القدم مثل ليونيل ميســي أو 

كيليان مبابي.
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كرواتيا ُحتبط أحالم «الساموراي»كرواتيا ُحتبط أحالم «الساموراي»
تأهلت كرواتيا إلى ربع نهائي مونديال قطر 

لكرة القدم بفوزها على اليابان بركالت الترجيح 

٣-١ بعد انتهاء الوقتني االصلي واإلضافي بالتعادل 

١-١ أمس على ستاد «اجلنوب» في الوكرة ضمن 
منافسات الدور ثمن النهائي.

الكرواتــي دومينيــك  وتعملــق احلــارس 

ليڤاكوڤيتش الذي تصدى لثالث ركالت ترجيحية 

للبديلني تاكومي مينامينو وكاورو ميتوما ومايا 

يوشــيدا، فيما اصطدمت كــرة الكرواتي ماركو 
ليڤايا بالقائم األمين.

وافتتــح دايــزن ماييــدا التســجيل لليابان 

فــي الشــوط االول (٤٣)، قبل أن يعــادل إيڤان 

بيريشيتش لكرواتيا في الشوط الثاني (٥٥).

وكما كان متوقعا، أجرى مدرب كرواتيا زالتكو 

داليتش تغييرات عدة في تشــكيلته االساسية 

فدفع بالثنائي املدافع بورنا باريتشيتش واملهاجم 

برونو بيتكوڤيتش بدال من بورنا سوسا وماركو 
ليڤايا بسبب مشاكل عضلية.

بدوره، زج مدرب اليابان هاجيمي مورياسو 

باملهاجم ريتسو دوان صاحب هدفني في املونديال 

بعد دخوله من على مقاعد البدالء، أساسيا على 

الرواق االمين، في حني لعب جونيا إيتو بدال من 

هيروكي ساكاي.

شــكلت اليابان خطرا على كرواتيا في بداية 

الشوط األول، فمرر إيتو كرة زاحفة من الرواق 

األمين مرت من أمام املرمى فشل يوتو ناغاتومو 

ثم دايزن ماييدا في الوصول إليها (١٢).

ومرر باريتشــيتش كرة عرضية من الرواق 

األيســر داخل املنطقة حولها إيڤان بيريشيتش 

برأسه نحو املرمى، إال أن أندري كراماريتش املندفع 

من اخللف فشل في حتويلها إلى الشباك (٢٨).

وعلــى وقع هتــاف اجلماهيــر اليابانية في 

املدرجــات وقــرع الطبول، تابع «الســاموراي» 

هجماتــه، فتحصــل على عــدة فــرص الفتتاح 

التسجيل بعد ركلة ركنية وصلت إلى ريتسو دوان 

ليمرر من اجلهة اليمنى إلى القائم الثاني حيث 

يوشــيدا مررها إلى مهاجم سلتيك االسكتلندي 

دايزن ماييدا ســددها بيســراه قوية في شــباك 

احلــارس ليڤاكوڤيتش (٤٣)، لينتهي الشــوط 
االول بتقدم أبطال آسيا ٤ مرات.

رأسية بيريشيتش

استهلت اليابان الشوط الثاني بتسديدة من 

خارج املنطقة لالعب وسط أينتراخت فرانكفورت 

األملاني دايتشي كامادا علت العارضة (٤٦).

وعادل بيريشيتش النتيجة برأسية رائعة على 

يسار احلارس شويتشي غوندا بعد عرضية من 

ديان لوڤرين (٥٥)، في عاشر أهدافه في مسابقة 
كبرى في كأس العالم أو أمم أوروبا.

وتبادل املنتخبان الهجمات من دون خطورة 

تذكر مع اجــراء املدربني لعدة تغييرات، ليعلن 

احلكم نهاية املباراة في وقتها االصلي بالتعادل 

١-١ وخوض شوطني إضافيني للمرة االولى في 
النهائيات.

خرج مودريتش املرهــق ودخل لوفرو ماير 

في الشــوط اإلضافي االول (٩٩)، وكاد املنتخب 

الياباني يتقدم بتســديدة البديل كاورو ميتوما 

وجدت احلارس ليڤاكوڤيتش باملرصاد (١٠٥).

وأقــدم مدرب كرواتيــا على اخــراج الهداف 

بيريشــيتش (١٠٦) مع بداية الشــوط اإلضافي 

الثاني حيث كانت اليابان األخطر فهددت مرمى 

منافســها من دون أن تهز الشــباك، وسدد ماير 

كرة أخيرة مرت بجانب القائم االيسر.

وجلأ املنتخبــان إلــى ركالت الترجيح التي 

رجحــت كفة كرواتيا والتي كان بطلها احلارس 
ليڤاكوڤيتش بتصديه لثالث ركالت.

كرواتيا.. والوقت اإلضافي

منذ «يورو ٢٠٠٨» وحتى «كأس 
العالم ٢٠٢٢».. دخل منتخب كرواتيا 

الوقت اإلضافي في ٧ من آخر ٨ مباريات 
إقصائية بالبطوالت املجمعة الكبرى.

فخسر ربع نهائي «يورو ٢٠٠٨» أمام تركيا 
بركالت الترجيح، ثم خسر ثمن نهائي «يورو ٢٠١٦» 
أمام البرتغــال ١-٠. وفي مونديال ٢٠١٨ خاض الوقت 
اإلضافي ٣ مرات، حيث فاز على الدمنارك وروسيا تباعا 

بركالت الترجيح، وتغلب على إجنلترا 
٢-١ في نصف النهائي بالوقت اإلضافي. 
وفي «يورو ٢٠٢٠» خسر في دور الـ ١٦

أمام إسبانيا ٥-٣ في الوقت اإلضافي، وخاضه 
للمرة السابعة، والثالثة على التوالي أمام اليابان في 

مونديال قطر وفاز بركالت الترجيح.
االستثناء الوحيد هو خسارة نهائي «كأس العالم 

٢٠١٨» أمام فرنسا ٤-٢ في الوقت األصلي.

احلظ ُيعاند «اليابان»

لم تختلف القصة كثيرا، إذ مرت كرواتيا إلى 
ربع نهائي على حساب اليابان بركالت الترجيح 

٣-١، حيث ابتســم لها احلظ في ثالث مرة تلعب 
فيها ركالت الترجيح بتاريخ املونديال، فقد خاضت 

ركالت الترجيح في كأس العالم ٣ مرات حققت الفوز فيها 
جمعيا، فيما لعبت اليابان مرتني لم حتقق فيهما الفوز.

كرواتيا فازت من قبل على الدمنارك وروسيا في مونديال 
٢٠١٨ التي حلت فيه وصيفه للبطل الفرنســي، بينما خسرت 

اليابان أمام پاراغواي في مونديال ٢٠١٠.
العقدة اليابانية التزال مســتمرة، ففي ٧

مشاركات مونديالية، بلغ «السامواري» دور الـ 
١٦ أربع مرات، وفشل في اجتيازه في جميع املرات 

األربع.
أما منتخب كرواتيا، ففي مشاركته السادسة، جنح في بلوغ 
ربع نهائي املونديال للمرة الثالثة بعد ١٩٩٨ (املركز الثالث) و٢٠١٨

(املركز الثاني).
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«السامبا».. تعبر 
بإمتاع واستمتاع

متابعة: يحيى حميدان

متكن منتخب البرازيل من عبور كوريا اجلنوبية بـ «أقل مجهود» بعدما تغلب عليه ٤-١ مساء أمس 
على ستاد «٩٧٤» ضمن دور الـ ١٦ من كأس العالم لكرة القدم املقامة في قطر، وسيلتقي «السامبا» مع 

كرواتيا في ربع النهائي يوم اجلمعة املقبل.
قدم البرازيليون عرضا كرويا رائعا في الشوط األول، ولم مينحوا «محاربي التايغوك» الفرصة 
اللتقــاط األنفــاس بعد إطالق صافرة البداية من جانب احلكم الفرنســي كليمينت توربني، ليحرزوا 
الهدف األول بعد تناقل جميل للكرة، قبل أن تصل لرافينيا وميررها لڤينيسيوس جونيور ويضع 

الكرة في الشباك الكورية اجلنوبية (٦).
وحتصلــت البرازيل على ركلة جزاء احتســبها احلكم توربــني إثر عرقلة من الكوري اجلنوبي 
وو يونغ جونغ لريتشارليسون داخل منطقة اجلزاء وترجمها نيمار بنجاح إلى هدف ثان (١٣).
وأطلق العب «محاربي التايغوك» هي تشان هوانغ كرة صاروخية من مسافة ٢٥ ياردة وأبعدها 
احلارس البرازيلي أليسون بيكر بصعوبة إلى ركلة ركنية (١٧)، تبعها الالعب ذاته بتسديدة أخرى 
من خارج منطقة اجلزاء ولكنها جاءت ضعيفة وأمســكها احلارس أليســون بسهولة (٢٥). ورد 
«الســحرة» على احملاولتني الكوريتني اجلنوبيتني بإحراز الهدف الثالث بعد فاصل استعراضي 
من ريتشارليســون، الذي تالعب بالكرة برأســه، قبل أن ميررها لزمالئــه وتعود له من جديد 
من تياغو سيلڤا ويضعها ريتشارليسون في شباك حارس كوريا اجلنوبية سيونغ جيو كيم 
(٢٩). وجاء الهدف البرازيلي الرابع بعد هجمة مرتدة مميزة، وقام ڤينيسيوس بتقدمي الكرة 
للوكاس باكيتا، الذي أدخل الكرة في الشباك الكورية اجلنوبية (٣٦). وخفت حدة املواجهة بني 
املنتخبني في الشوط الثاني، حيث وضح اطمئنان البرازيل على تقدمهم الكبير بالنتيجة وهذا 
ما جعل محاوالتهم لتهديد املرمى الكوري اجلنوبي قليلة، مع ابتعاد جنوم «السامبا» نيمار 
وڤينيسيوس وريتشارليسون عن تقدمي مجهودهم املعروف. ولم ييأس «محاربو التايغوك»، 
وجرب النجم املعروف هيونغ مني ســون حظه وتصدى احلارس أليسون حملاولته (٤٧)، 
ورد عليه رافينيا بفرصة سانحة للتسجيل وأحبطها احلارس الكوري اجلنوبي كيم (٥٤)، 
وحــاول رافينيا مرة أخرى وحرمه احلارس كيم أيضــا بعدما توغل داخل منطقة اجلزاء 
وسدد الكرة نحو املرمى (٦٢). وحاول هي تشان هوانغ تسجيل هدف «حفظ ماء الوجه» 

لكوريا اجلنوبية بتسديدة قوية وتألق احلارس البرازيلي في التصدي حملاولته (٦٨).
وتراجــع العبو البرازيل ملناطقهم الدفاعية بشــكل واضح بعد ذلك ومنحوا الفرصة 
لكوريا اجلنوبية في االستحواذ على الكرة، ومتكن سيونغ هو بايك من تسجيل هدف 
التقليص لـ «محاربي التايغوك» بعد كرة صاروخية أطلقها من مسافة بعيدة وسكنت 

الشباك البرازيلية (٧٦).
ومنح مدرب «السامبا» تيتي الفرصة للبدالء على فترات متقاربة، حيث دفع بداني 
ألڤيس وجليسون برمير وغابرييل مارتينيلي واحلارس ويفرتون ورودريغو عوضا 

عن ميليتاو ودانيلو وڤينيسيوس واحلارس أليسون ونيمار. 
ولم تتغير األرقام بعد ذلك، لتنتهي املواجهة بفوز البرازيل على كوريا اجلنوبية ٤-١.

بيليه دعم البرازيل برسالة مؤثرة
بعث أســطورة كرة القدم البرازيلي بيليه 
برســالة دعم من مستشفى في ساو باولو إلى 
العبي منتخب بالده قبل مواجهة كوريا اجلنوبية.
وكتب بيليه، املتــوج بكأس العالم ٣ مرات، 
على حسابه مبوقع تويتر «في ١٩٥٨، سرت في 
الشوارع وأنا أفكر في الوفاء بالوعد الذي قطعته 
لوالدي. أعلم أن الكثيرين قدموا اليوم وعودا 
مماثلة ويبحثون أيضا عن أول كأس عالم لهم»، 
وأضاف «سأشاهد املباراة من املستشفى وسأعمل 

على تشجيع كل واحد منكم.. حظا سعيدا».
إلى ذلك، وجهت جماهير «الســامبا» رسالة 
لألسطورة خالل املباراة، حيث رفعت لوحه في 
مدرجات ملعــب «٩٧٤» كتب عليها «نتمنى أن 

تتحسن سريعا».
وتدهورت احلالة الصحية لألسطورة البرازيلي 
والنجم السابق ملنتخب «السامبا» بيليه صاحب 
الـ٨٢ عاما، حيث لم يعد النجم البرازيلي يستجيب 

للعالج الكيماوي.

أرقام برازيلية
٭ هذه هي املرة الثانية التي تسجل 
فيها البرازيل ٤ أهداف في الفترة 
األولى من إحدى مباريات كأس العالم، 
بعد عام ١٩٥٤ ضد املكسيك، وفقا ملا 

جاء في شبكة أوبتا لإلحصائيات.
٭ افتتح نيمار أهدافه في مونديال 
قطر، وهو الهدف السابع له في تاريخ 
مشاركاته بكأس العالم، كما أصبح 
واحدا من ٣ العبني برازيليني فقط، 

إلى جانب بيليه ورونالدو، سجلوا 
في ٣ نسخ مختلفة.

٭ ســجل نيمار وڤينيسيوس 
وباكيتا أول أهدافهم في كأس العالم 
٢٠٢٢، في شباك كوريا اجلنوبية.

٭ ســجل ريتشارليســون هدفه 
الثالث باملونديال وأصبح في وصافة 
الهدافــني خلف الفرنســي مبابى 

صاحب الـ ٥ أهداف.
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برونو.. العقل املدبر 
لـ «سيليساو أوروبا»

شاكيري.. 
قلق من رونالدو ورفاقه

إذا كان النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو يستأثر 
باالهتمام فــي كل مرة يخوض فيها مبــاراة في صفوف 
منتخب بــالده في مونديال ٢٠٢٢ وتتركز عليه الكاميرات، 
فإن القلب النابض والعقل املدبر في «سيليساو أوروبا» هو 

صانع األلعاب برونو فرنانديش.
اهتمام وســائل االعالم برونالدو وتقدير الرأي العام له 
يجعل زمالءه يلعبون األدوار الثانوية، بيد ان العب وسط 
مــان يونايتد فرنانديش بدأ يلفــت النظر كصانع األلعاب 
الرئيسي في صفوف فريقه وسجل ثنائية سمحت ملنتخب 
بالده في حسم التأهل الى ثمن النهائي قبل اجلولة األخيرة.
قام مدرب البرتغال فرناندو سانتوش بإجراء تغييرات 
عدة للمباراة االخيرة ضد كوريا اجلنوبية لم تتضمن اراحة 
رونالدو، فخسرها ١-٢ في الرمق االخير لكن البرتغال احتفظت 
بصدارة املجموعة وستواجه سويسرا اليوم في ثمن النهائي.
قرر ســانتوش اراحة فرنانديش لكن في غيابه فشــل 
املنتخب البرتغالي في صناعة الكثير من الفرص الواضحة.
فشل رونالدو أفضل هداف على الصعيد الدولي أيضا 
في تشــكيل اي خطورة امام مرمــى كوريا اجلنوبية قبل 

اخراجه في الدقائق االخيرة.
بدأ فرنانديش الذي لم يعد زميال لرونالدو في صفوف 
مان يونايتد بعد ان ترك األخير الفريق باتفاق ودي، يصبح 
الالعب الركيزة في صفوف املنتخب البرتغالي والقائد احلقيقي 

املرشح حلمل الشارة بعد اعتزال رونالدو.

حذر املهاجم الدولي السويســري جيردان شــاكيري 
من وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ابن الـ ٣٧
عاما خارج احلسابات، وقال شاكيري بعد حصة مترينية 
للصحافيني: «ال ميكن أن تضع جانبا كريســتيانو، فهو 
أحد أبرز الالعبني في العالم إلى جانب األرجنتيني ليونيل 
ميسي، مضيفا بإمكان هذا الالعب أن يسجل في أي ثانية 
ودقيقة، ميلك اخلبرة واجلميع يعلم كم هو مهم بالنسبة 

للبرتغال ولفريقه».
ورغم انتقال شاكيري للعب في صفوف شيكاغو فاير 
األميركي، يدرك جيدا أنــه بغض النظر عن التهديد الذي 
يشكله رونالدو، هناك أيضا عدة العبني في البرتغال بإمكانهم 
خلق الفارق وتهديد منتخب بالده. وقال: «علينا أن نعرف 
أيضا بقية الالعبني، ألن األمر ال يقتصر فقط على رونالدو، 
لديهم العديد من الالعبني اجليدين وشبان بإمكانهم إحداث 
فرق كبير ونحتاج إلى تقدمي أداء جيد ألننا نخوض األدوار 

اإلقصائية، وأي شيء من املمكن أن يحدث».
وعلى الرغم من أن شاكيري فرض نفسه كورقة رابحة 
وقوة إبداعية في سويسرا، يؤكد أن فرص جناح منتخب 
«ناتي» ترتكز على القدرة اجلماعية، مشددا على أن «املفتاح 
هو أن يقدم املنتخب أداء استثنائيا، ال يوجد رونالدو في 
فريقنا، نحن بحاجة إلى الفريق بأكمله لننجح، إذا تضامن 
اجلميع وقدموا أعلى مســتويات في األداء، أنا متأكد أننا 

منلك فرصة للمضي قدما».

سانتوس: نسير بخطى ثابتة ونعرف قوتهم جيدًا
وياكني: نلعب كمجموعة وقادرون على حتقيق الفوز

أكد املدير الفني للمنتخب البرتغالي 
فرناندو سانتوس انه لم يستقر بعد على 
التشكيل الذي يخوض به لقاء سويسرا، 
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد 
مساء أمس، وقال: «املنتخب السويسري 
لن يكون لقمة سائغة أمامنا، لقد لعبنا 
ضده من قبل، ونعلم نقاط القوة والضعف 
في صفوفــه»، مضيفا: سويســرا متلك 
العبني مميزين وخاصة شيردان شاكيري 
بجانــب طريقة لعبها املميــزة تنظيميا 

داخل امللعب.
وأكد فرناندو ســانتوس أنه ال يجد 
تفسيرا لعدم تتويج البرتغال بلقب كأس 
العالــم، موضحا أن املنتخب وصل عدة 
مــرات لألدوار النهائية ولكن لم يحالفه 

احلــظ، وقــال: «أعتقد أننا أمــام بطولة 
جديــدة نتخذ خطواتها بشــكل منفصل 
من أجل التركيز في كل مباراة على حدة، 
الفتا إلــى أن فريقه تعلم درس الهزمية 
أمام كوريا اجلنوبية في اجلولة األخيرة 
لدور املجموعات، وسيقاتل لتحقيق الفوز 

ومواصلة املشوار في املونديال.
من جانبه، شدد املدير الفني ملنتخب 
سويســرا مراد ياكــني أن منتخب بالده 
يســعى لتحقيــق الفــوز على حســاب 
اليــوم، وقــال: «املنتخــب  البرتغــال 
السويسري ســيلعب كمجموعة واحدة 
وبقلب واحد، ولن نشغل أنفسنا بالعب 
بعينه في املنتخب البرتغالي، ولن أضع 
العب مبفرده يحرس كريستيانو رونالدو، 

نحن قوتنا بالتضامن، ونعلم أن رونالدو 
يحــدث الفارق لكن ســوف نــرى كيف 
ستسير األمور ونأمل أن نتأهل إلى ربع 
النهائي، وفي املجمل التاريخ ال يهم في 
مثل هذه املباريــات، نحن قادرون على 

جتاوز املنتخب البرتغالي».
وأعلن مراد عودة حارس املرمى يان 
ســومير واملدافع نيكو إلفيدي لصفوف 
الفريق بعدما تعافيا من املرض، مضيفا 
أن جميع العبي فريقه أصبحوا جاهزين 
للمواجهة، وهو ما يجعله يشعر بـ«احليرة 

في اختيار تشكيلة الفريق».
وأكد: «إنها فرصــة عظيمة ملواصلة 
كتابــة تاريخنــا. لقد رأينا النشــوة في 
سويسرا ونود أن مننحهم مباراة أخرى».

البرتغال إلعادة سويسرا إلى الواقع
وبرناردو سيلفا.

وعلــى اجلهــة األخــرى، أحدثت 
سويســرا كبرى املفاجــآت في كأس 
أوروبا صيــف العام املاضــي عندما 
أطاحت بفرنسا بطلة العالم من ثمن 
النهائي بركالت الترجيح، بعد أن عادت 
من تأخر ٣-١ في الوقت االصلي لتسجل 
هدفني في آخر عشــر دقائق وتفرض 

شوطني إضافيني.
ومع وصــول مونديــال قطر الى 
أدواره االقصائية، تتســلح سويسرا 

بــكل النتائــج واملفاجــآت 
التي أحدثتها في الســنتني 
األخيرتــني، باالضافــة الى 
خــط هجــوم بقيــادة بريل 
إمبولــو صاحب الهدفني في 
قطر، والعبني بارزين أمثال 
غرانيــت تشــاكا وجيردان 
شاكيري، وتطمح سويسرا 
بقيادة مدربها التركي االصل 
مراد ياكــني الى بلوغ ربع 
النهائي للمرة الرابعة في 
تاريخهــا واألولــى منذ 

١٩٥٤ على أرضها.
ستكون هذه املواجهة 
األولى على االطالق بني 
املنتخبني في نهائيات 
العالــم والثالثة  كأس 

بينهما هــذا العام، بعد 
دور املجموعات في دوري 

األمم االوروبية عندما فازت البرتغال 
ذهابا ٤-٠ في لشبونة وخسرت إيابا 

١-٠ في جنيڤ.

النهائيات العاملية (٩ مقابل ٨)، بعدما 
أحرز البرغوث هدفا في فوز االرجنتني 
٢-١ على أستراليا السبت ليقودها الى 

ربع النهائي.
إذا غــاب رونالدو، متلك البرتغال 
خيارات عدة مع رافايل لياو، وجواو 
فيليكس اللذين سجل كل منهما هدفا في 
دور املجموعات باالضافة الى فرنانديش 

متريرتني حاسمتني.
يدرك رونالدو أن عليه أن يرتقي 
في مســتواه إذا ما أراد املســاهمة في 
بلوغ البرتغال الدور ربع النهائي للمرة 
الثالثة فقط في تاريخها، وســيكون 
عاشق االرقام القياسية حتما متحفزا 
بعد أن جتاوزه غرميه األزلي ليونيل 
ميســي في عدد االهداف املسجلة في 

النهائي بركالت الترجيح، بعد أن عادت النهائي بركالت الترجيح، بعد أن عادت 
 في الوقت االصلي لتسجل  في الوقت االصلي لتسجل 

شاكيري، وتطمح سويسرا 
بقيادة مدربها التركي االصل 

ستكون هذه املواجهة 

 في لشبونة وخسرت إيابا  في لشبونة وخسرت إيابا 

تبــدو البرتغــال املرشــحة األبرز 
لبلوغ الدور ربع النهائي عندما تواجه 
سويســرا اليوم على ملعب لوسيل، 
لكنهــا تــدرك أن منتخــب «ال ناتي» 
املنتفض وصاحب املفاجآت أمام عمالقة 
الكرة في الســنوات االخيرة سيكون 

ندا صعب املراس.
متلك «سيليساو أوروبا» رمبا أفضل 
العناصر في جميع املراكز، ولكن يعاب 
على املدرب فرناندو سانتوس أنه ال 
يستخرج األفضل من بعض العبيه، 
في تشــكيلة قادرة على حتقيق لقب 

عاملي أول في تاريخها.
بلغت البرتغال األدوار اإلقصائية في 
قطر للمرة اخلامسة في كأس العالم، 
وتبقى أفضل نتيجة لها املركز الثالث 
في مونديال إجنلترا ١٩٦٦، وفي التاريخ 

احلديث املركز الرابع في ٢٠٠٦.
في قطر ٢٠٢٢، تصدرت مجموعتها 
الثامنــة بعد فوزيــن افتتاحيني على 
غانا واالوروغواي قبل أن تسقط في 
املواجهة االخيرة ضد كوريا اجلنوبية 

بعد أن ضمنت تأهلها.
صنع النجم كريستيانو رونالدو 
التاريــخ في الــدور االول عندما بات 
أول العب يسجل في خمس نسخ من 
كأس العالم، بهدفه الوحيد الذي جاء 
من ركلة جزاء في الفوز ٣-٢ على غانا 

في املباراة االولى.
لكن زميله برونو فرنانديش خطف 
االضواء بعد أن ســاهم بشكل مباشر 
بأربعة أهداف من أصل ستة في ثالث 
مباريات، مسجال اثنني باالضافة الى 
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«الساحر».. من اليتم 
واملخدرات إلى النجومية

«اإلسباني».. تدرب على
١٠٠٠ ركلة ترجيحية!

حكيم زياش العب كرة قدم مغربي، ولد في هولندا عام 
١٩٩٣، واختار اللعب لـ «أسود األطلس»، مات والده في سن 
مبكرة وعانى في طفولته، قبل أن يجد طريقه إلى التألق بعد 

استماتة أمه ونصيحة ومساعدة أول مدرب له.
لعب حكيم زياش الذي يلقب بـ«الساحر املغربي» الكرة 
في الشوارع، واكتشف هناك موهبته مبكرا، ثم بدأ مسيرته 
الرياضية عام ٢٠٠١ من خالل «نادي ريال دروننت» الهولندي، 
وتدرج في العديد من الفرق هناك، حتى انتقل إلى «أياكس 
أمستردام» عام ٢٠١٦، ثم «تشلسي» اإلجنليزي الذي يلعب 
في صفوفه منذ يوليو٢٠٢٠. عاش ابن ٢٩ عاما طفولة قاسية 
بعد وفاة والده، واجته في فترة املراهقة إلى إدمان املخدرات، 
ثم جتاوز أزمات عصيبة في حياته، وأصبح جنما، وواحدا 
من أحسن الالعبني في مركزه في أوروبا. لقب صاحب القدم 
اليسرى املميزة، بـ«اجلوهرة املغربية»، وصنف أفضل صانع 
ألعاب عربي، لكنه قال:«لســت النجم األكبر، أنا فقط أقوم 
بعملي داخل امللعب وأحاول القيام باألفضل من أجل بلدي».

وبعد األزمات التي عاشــها، يعد مونديال قطر النافذة 
التي اقتحم بها «زياش» املشــهد الكروي من جديد، وذلك 
بعد أن لفت األنظار في «الدوحة» بلعبه القتالي، وبتمريراته 
املتقنة واحلاســمة. ويحمل «زياش» اجلنســية الهولندية 
واملغربية، كما يتحدث اللغة العربية والفرنسية والهولندية 
واإلجنليزية، ويعرف بالقليل مــن االهتمامات والهوايات 

إحداها لعب «البلياردو».

أعطى مدرب املنتخب اإلسباني لويس إنريكي لكل من 
العبيه «فرضا» بالتمرن على تنفيذ ألف ركلة ترجيحية قبل 
السفر إلى قطر خلوض نهائيات كأس العالم، وذلك ألنه مقتنع 

بأنها ليست يانصيب بل جزءا من اللعبة.
وبلغت إسبانيا الدور نصف النهائي لكأس أوروبا صيف 
٢٠٢١ بعدما تخطت سويسرا في الدور ربع النهائي بركالت 
الترجيح الذي كانت أيضا ســببا في سقوطها أمام إيطاليا 
في دور األربعة، وقال إنريكي بهذا الشأن: «قبل عام وخالل 
أحد معسكرات املنتخب اإلسباني، قلت لالعبني إنه يتوجب 
عليهم الوصول الــى مونديال قطر وكل منهم قد نفذ ألف 

ركلة ترجيحية».
وأكد إنريكي أنا متأكد أننا ســنضطر إلى تنفيذها في 
مباراة ما من األدوار اإلقصائية، بالنســبة لي، إنها ليست 
يانصيب، إنها حلظة من التوتر الشديد، حلظة إلظهار رباطة 
جأشك وأنه ميكنك تسديد ركلة اجلزاء بالطريقة التي تقرر 

إذا كنت قد تدربت على تنفيذها ألف مرة.
ورأى أن تنفيــذ ركالت الترجيح: يقول الكثير عن كل 
العب إنها شيء ميكن التدرب عليه، ميكن إدارته، تعلمك كيف 
تتحكم بالتوتر، بات للحظ دورا أقل وحلراس املرمى تأثيرا 
أكبر. وأشــاد إنريكي بحراسه الـ ٣ أوناي سيمون ودافيد 
رايا وروبرت سانشــيس، قائال: «ميكن ألي من الثالثة أن 
يقــدم أداء جيدا جدا في هذه احلالة. كلما ننهي التدريبات، 

أرى الكثير من الالعبني ينفذون ركالت الترجيح».

إنريكي: املغرب من بني األفضل أداًء 
والركراكي: املواجهة األكبر في تاريخنا

حّذر املدير الفني ملنتخب إسبانيا 
األول لكرة القدم لويس إنريكي، من 
منتخب املغرب، مشددا على ضرورة 
الفوز باملباراة والصعود إلى دور الـ 
٨، وقال في املؤمتر الصحافي اخلاص 
باملباراة: «إن الهدف في مباراة املغرب 
هو االستمتاع وإسعاد اجلماهير التي 
تتابــع املواجهة بني الطرفني، وهناك 
عالقة جيــدة بني البلديــن، والعديد 
من املغاربة يعيشــون في إســبانيا، 
وأعــرف الكثيــر منهم وهم ســعداء 
بتلك املباراة»، وأبدى إنريكي إعجابه 
بيوسف النصيري، قائال: «هو مهاجم 
جيد، وكمدرب ميكنني أن أقول لكم إن 
املغرب أحد أفضل املنتخبات احلالية».

وبسؤاله: «هل تدربتم على ركالت 
الترجيح؟»: أضــاف إنريكي: «اعتقد 
أن جميــع الالعبني لديهــم خبرة في 
تنفيذها، خاصة بعدما حدث في يورو 
٢٠٢٠، ال أعتبرهــا يانصيــب، يجب 
أن نتــدرب على كل شــيء حتى تقل 

أخطاؤنا».
من جانبه، قال وليد الركراكي عن 
مواجهة إســبانيا: «ســتكون مباراة 
صعبة جدا في مواجهة واحد من أفضل 
الفــرق في العالــم، وهو من بني أبرز 
املرشــحني للفوز، لكننــا أيضا لدينا 
جوانــب نتميز فيها، وإذا جنحنا في 
الفوز، ستكون مفاجأة كبيرة»، مضيفا: 
أبلغت الالعبني قبل كأس العالم أننا 

سنخوض مباريات نهائية هنا فقط، 
لعبنــا ٣ مباريــات نهائيــة في دور 
املجموعــات، واآلن هذه هي املواجهة 

النهائية الرابعة.
وذكر الركراكــي أن فريقه مطالب 
بالتركيز طوال املباراة، مضيفا: لدينا 
العبــون احترفوا في إســبانيا، لكن 
معرفتنا بأســلوب لعبهم ال يعني أن 
املباراة ستكون سهلة، كما أن مستوانا 
حتسن كثيرا، ولم نصل لهذه اجلودة 
منذ ٣٦ عاما، لذا سيتعني علي أنا وأفراد 
طاقمي الفني إدارة اجلانب النفســي 
لالعبي فريقي، خاصة أن املباراة تعد 
األكبر في تاريخ فريقنا، وعلينا تقبل 

أن إسبانيا ستستحوذ على الكرة.

املجد ينتظر «أسود األطلس» أمام «املاتادور»
بالكــرة اإلســبانية خصوصا حارس 
مرمى اشــبيلية ياسني بونو صاحب 
جائزة «سامورا» ألفضل حارس مرمى 
في «الليغا» املوسم املاضي، وزميله في 
النادي يوســف النصيري، إلى جانب 
واعد برشــلونة املعار إلى أساســونا 
عبد الصمد الزلزولي، وأشرف حكيمي 
الــذي بدأ مســيرته الكروية مع ريال 
مدريد، وجــواد الياميق (بلد الوليد) 
وحارس املرمى الثاني منير احملمدي 
(دافع ســابقا عن ألوان ملقة وأمليريا 
ونومانسيا سابقا). لكن ما يزيد حماس 
«أســود األطلس» هو مــا يروج حول 
«استصغار» اإلسبان لهم بعدما فضلوا 
إنهاء الدور االول في املجموعة اخلامسة 
لتفادي مواجهة البرازيل في ربع النهائي 

واالرجنتني في نصف النهائي.
ونفــى قائد «املاتادور» اإلســباني 
سيرجيو بوســكيتس عقب اخلسارة 
املدوية واملفاجئة أمام اليابان ١-٢ في 
اجلولة الثالثة االخيرة، السعي الختيار 
خصم معني، قائال: «كنا نهدف إلى الفوز، 
لم نكن نريد اختيار خصمنا املقبل».

من جانبه، قال مدربه لويس إنريكي: 
«لست سعيدا على اإلطالق، نعم تأهلنا، 
وكنــت أمتنى أن أكون فــي الصدارة، 
هدفا اليابان زعزعا املباراة، ال أريد أن 
أحتفل بأي شيء». وأوضح بوسكيتس 
أن مواجهــة املغرب لن تكون ســهلة 
«اختلفت األمور بشكل مفاجئ، كنا على 
رأس املجموعة، وفي حلظات أصبحنا 
باملركز الثاني، علينا نسيان آخر مباراة 

والتركيز على املباراة املقبلة».

املنافســة بخسارته مباراتيه االوليني 
أمــام ايران والبرتغال بنتيجة واحدة 
٠-١. والتقى املنتخبان أيضا عام ١٩٦١

في امللحق اأفريقي األوروبي املؤهل الى 
نسخة تشيلي في العام التالي، وفازت 

اسبانيا ١-٠ ذهابا و٣-٢ ايابا.
ويعــول املغرب في مبــاراة اليوم 
على خبرة العبيه ومعرفتهم اجليدة 

الكبير للجماهير املغربية. وقد التقى 
املنتخبان مرة واحدة في كأس العالم 
وكانت في النســخة االخيــرة عندما 
كان املغرب قاب قوســني أو أدنى من 
حتقيق الفوز بعدمــا تقدم ٢-١ حتى 
الدقيقة االولى من الوقت بدل الضائع، 
حيث أدرك االسبان التعادل عبر ياغو 
أســباس. وقتهــا كان املغــرب خارج 

يسعى املنتخب املغربي الى كتابة 
تاريخ جديد في مشــاركته السادسة 
في نهائيات كأس العالم، عندما يالقي 
اجلارة إسبانيا بطلة ٢٠١٠ اليوم على 
ستاد املدينة التعليمية في الدوحة في 

ثمن النهائي.
كــرر «أســود األطلــس» إجنازهم 
عــام ١٩٨٦ عندما باتــوا أول منتخب 
عربــي وأفريقــي يبلــغ ثمــن نهائي 
العرس العاملي، قبل أن يخرجوا على 
يد أملانيا الغربية ٠-١ في الدقيقة ٨٩

بخطأ للجدار البشري اثر 
ركلة حرة مباشرة للوثار 
ماتيوس. هذه املرة يطمح 
املغاربــة الــى حتقيق ما 
فشــل فيه اجليل الذهبي 
التيمومي  بقيــادة محمــد 
وعزيــز بودربالــة، وكتابة 
تاريــخ جديد ببلــوغ الدور 
ربــع النهائــي للمــرة األولى 
الكاميــرون  وتكــرار إجنــاز 
والســنغال وغانا أعوام ١٩٩٠
و٢٠٠٢ و٢٠١٠ تواليــا. وقال 
مدافع بايرن ميونيخ االملاني 
نصير مزراوي عقب الفوز 
على كندا: «املرة الثانية التي 
نتخطى فيهــا الدور االول 
وأنا سعيد بإدخال الفرحة 
في قلوب املغاربة في جميع 
أنحاء العالم، وأريد أن اشكر 
اجلماهير التي ساندتنا في 
املباراة، لقد لعبنا ١٢ العبا ضد 
١١ العبا» في إشــارة إلى الدور 
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توريه: «األخضر» السعودي
 ترك بصمة ال تنسى

أشاد أسطورتا كرة القدم الفرنسية واإليڤوارية مارسيل 
ديسايي ويحيى توريه ببطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ داخل 
وخارج املالعــب، حيث أبدى النجمان إعجابهما باإلثارة 
التي تشهدها مباريات املونديال، وبالتنظيم املبهر للبطولة 
وأجوائها املثالية التي تناسب العائالت، واألنشطة الترفيهية 

املتنوعة التي تستمتع بها اجلماهير في كل مكان.
وأشــار النجم الفرنسي ديســايي، إلى ميزة تقارب 
املسافات بني الستادات ووجود جميع املعالم املهمة على 
مقربــة من بعضها اآلخر، موضحا أن هذه امليزة وفرت 
الراحة لالعبني، ومكنت املشــجعني من حضور أكثر من 
مباراة في اليوم الواحد خالل املراحل األولى من منافسات 
البطولة، وزادت من استمتاعهم باألجواء املونديالية املثيرة 

في أماكن متعددة.
ووصف الفرنسي الدولي، هذه التجربة بالرائعة، وقال: 
أنا سعيد للغاية مبا شاهدته حتى اآلن من مباريات مثيرة 
وتنظيم أكثر من رائع، وال شــك عندي أن هذه النسخة 

األفضل على اإلطالق في تاريخ كأس العالم.
وأشاد ديسايي مبهرجان فيفا للمشجعني في حديقة 
البدع بالدوحة، والذي يستوعب أكثر من ٤٠ ألف شخص 
من اجلماهير التي تتوافد عليه يوميا، وقال: حضرت افتتاح 
املهرجان وشاهدت أجواء املرح والسعادة بني املشجعني، 
فاملهرجان مجهز مبرافق وجتهيزات رائعة تنشــر روح 

البهجة واملتعة مثلما تفعل كرة القدم متاما.
ومن جانبه، ســلط النجم يحيى توريه، الضوء على 
انتصار املنتخب الســعودي على نظيــره األرجنتيني، 
واصفا هذا الفــوز بكبرى مفاجآت املونديال حتى اآلن، 
وقــال: كانت مباراة ال تصدق، لقد جنح هيرفي رينارد، 
الــذي كان مدربا لي عندما كنــت ألعب ضمن صفوف 
منتخب بالدي، في حتقيق انتصار تاريخي للسعودية، 
فهو منتخب من الفرق متوسطة املستوى لكنه عبر عن 
نفسه بقوة وترك بصمة ال تنسى، أنا سعيد مبا حققته 

السعودية، ألنها منتخب عربي.

فينغر:«فيفا» لم يعتمد نظام 
مجموعات مونديال ٢٠٢٦

أكد رئيس جلنة تطوير 
العامليــة باالحتاد  الكــرة 
الدولي لكــرة القدم (فيفا) 
أرسني فينغر أن نسخة عام 
٢٠٢٦ من كأس العالم قد ال 
تتضمن بالضرورة إقامتها 
بوجود ثالث فرق في كل 

مجموعة مثلما أثير.
وفــي يناير عام ٢٠١٧، 
صوت مجلس «فيفا» على 
زيادة عدد الفرق املشاركة 

في كأس العالم مــن ٣٢ إلى ٤٨، ومت االتفاق على العمل 
بالنظام اجلديد في البطولة املقبلة التي ستقام في أميركا 
واملكسيك وكندا، وكان االحتاد الدولي للعبة قد أعلن بشكل 
مبدئي أن البطولة ستتكون من ١٦ مجموعة، بحيث يتواجد 
ثالثة فرق في كل مجموعة، ويتأهل أول فريقني لدور الـ 

٣٢، لكن ذلك االقتراح القى انتقادات عديدة.
وقال فينغر: «هــذا لم يتقرر بعــد، إذا ما كانت ١٦
مجموعة بـ ٣ فرق أو ١٢ مجموعة بـ ٤، أو جانبني من ٦

مجموعات تضم كل مجموعة ٤ فرق مثل نظام البطوالت 
التي يتم خوضها مبشاركة ٢٤ فريقا»، مضيفا لن أكون 
قادرا على تقرير أمر مثل هذا، سيتم إقرار ذلك بواسطة 

مجلس «فيفا»، وأعتقد أن ذلك سيحدث العام املقبل.
وذكرت تقارير أوائل األسبوع اجلاري، أن «فيفا» يدرس 
قرار إدخال ضربات الترجيح على مباريات دور املجموعات 

بنظام جديد، مع منح الفريق الفائز نقاطا إضافية.
ومت الكشف عن ١٦ مدينة الستضافة مباريات كأس 
العالم ٢٠٢٦ في وقت سابق من العام احلالي، حيث تنضم 
مدن فانكوفر وتورنتو وجواداالخارا ومونتيري ومكسيكو 

سيتي إلى ١١ مدينة أميركية.

انهالت اإلشادات على العب وسط منتخب إجنلترا جود 
بيلينغهام بعد عروضه الرائعة في مونديال قطر حتى اآلن، 
لكن االمتحان األكبر البن التاسعة عشرة سيكون في مباراة 
«األسود الثالثة» املقبلة املرتقبة ضد فرنسا السبت املقبل 

في الدور ربع النهائي.
كان بيلينغهام صاحب التمريرة العرضية التي جاء منها 
الهدف االفتتاحي ملنتخب بالده وترجمها جوردان هندرسون 
بنجاح، قبل أن يقوم مبجهود فردي رائع راوغ فيه العبني 
من السنغال ليمرر كرة أمامية باجتاه فيل فودن ومنه إلى 
هاري كني هداف املنتخب االجنليزي ليفتتح باكورة أهدافه 
في النسخة احلالية، علما أنه توج هدافا لألخيرة عام ٢٠١٨

برصيد ٦ أهداف. أشاد به كني بعد املباراة بقوله: «أعتقد أنه 
العــب رائع، ميلك كل الصفات عندما تكون الكرة بحوزته 
أو من دونها، يضغط بشكل جيد، ويقوم بالتدخالت عندما 
يلزم األمر»، مضيفا عندما تكون الكرة في حوزته يستطيع 
الركــض، املراوغة ويقوم بتمريرات بينيــة كما رأينا أمام 

السنغال، كان حاسما في األهداف التي سجلناها.
بات بيلينغهام بعمر السادسة عشرة و٣٨ يوما، أصغر 
العــب يخوض باكورة مبارياته الرســمية مــع برمنغهام 
نــادي الطفولــة قبــل ان يصبح بعدها بـــ ٢٥ يوما أصغر 

العب يسجل له.
عندما انضم الى صفوف بوروســيا دورمتوند األملاني 
مقابل صفقة بلغت ٢٥ مليون يورو، أصبح الالعب األعلى 
ثمنا بعمر الســابعة عشــرة قبل أن يصبــح أصغر العب 

يسجل هدفا في صفوف النادي األملاني.

أصبــح العبا دوليــا في نوفمبــر ٢٠٢٠، وحدهما واين 
روني وتيو والكوت خاضا مباراة دولية في سن أصغر مع 
إجنلترا. في كأس أوروبا صيف عام ٢٠٢١، بات بيلينغهام 
حينهــا بعمــر ١٧ عاما و٣٤٩ يوما، أصغــر العب اجنليزي 
يخوض احدى البطوالت الكبرى، وأصغر العب في تاريخ 
النهائيــات القارية قبل ان يحطم رقمه الپولندي كاتســبر 

كوزوفسكي بعدها بستة أيام ضد اسبانيا (١-١).
من جانبه، أشار العب وسط مان يونايتد السابق روي 
كني بقوله: «لم أر العب وســط بهذه الســن يقدم عروضا 

مماثلة على مدى سنوات عدة».
أما زميل كني السابق في صفوف يونايتد غاري نيفيل 
فقال: «تابعت العبني عدة دافعوا عن ألوان منتخب إجنلترا 
وعانوا من ثقل القميص الوطني، لكنه العب ال يخشى أي 

شيء ويتمتع بنضوج عال».
حتى مدرب إجنلترا غاريث ساوثغيت الذي يعرف عنه 
منح الفرص أمام الالعبني الشــبان فوجئ بســرعة تطور 
بيلينغهام بقوله: «ال أعتقد أننا توقعنا مدى سرعة نضوج 
بيلينغهام، لقد ارتقى مبستواه في األشهر اخلمسة املاضية 

إلى مستوى خارق».
إلى ذلك، يتطلع املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي غاريث 
ساوثغيت ألول اختبار حقيقي لفريقه عندما يواجه املنتخب 
الفرنســي، بطل العالم، يوم الســبت املقبل فــي دور ربع 

النهائي في املونديال.
وبعــد أن تصدر املنتخب اإلجنليزي املجموعة الثانية، 
افتتح األدوار االقصائية بفوز مريح على منتخب السنغال 

٣-٠ األحد في دور الـ١٦، وقال مدرب إجنلترا عن مواجهة 
فرنسا:«لدينا مباراة رائعة، أليس كذلك؟»، مضيفا: املنتخبان 
لديهما تاريخ رائع في كرة القدم، ال ميكن للمباراة أن تكون 
أكثر إثارة، وباملناسبة، تاريخنا ليس جيدا مقارنة باآلخرين، 
ولكننا ســعداء للغاية، قيل لي إنها املرة األولى التي نفوز 
فيها في األدوار االقصائية في ثالث بطوالت متتالية، وهذا 
جزء آخر من تاريخ ميكن للفريق أن يحققه وعلينا محاولة 

االستمرار في حتقيق ذلك.
وقبل أربع ســنوات، فإن أحالم املنتخب اإلجنليزي في 
كأس العالم انتهت في الدور قبل النهائي بعد اخلسارة أمام 
كرواتيا بعد األشــواط اإلضافيــة، وبعدها وصل املنتخب 
اإلجنليــزي إلى نهائي بطولة أمم أوروبا التي أقيمت العام 

املاضي.
وأبــرزت هذه النتائج تطور الفريق، ولكن ســاوثغيت 
أكــد دائما على أن هنــاك حاجة للبدء في الفوز على الدول 
الكبرى بشــكل دائم إذا أراد املنتخب اإلجنليزي أن يصبح 

أفضل فريق في العالم.
وقال ساوثغيت لهيئة اإلذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: 
«كما تعلمون هذا أول اختبار حقيقي لنا، نعلم أنها خطوة 
لألمام عن كل شيء حققناه إلى اآلن»، مضيفا: ولكن الفريق 
اكتســب الكثير من اخلبــرة في األعــوام القليلة املاضية، 
يلعبون بثقة، ويبدو أنه ميكننا أن نشكل تهديدا ألي فريق، 
نسجل األهداف، نحافظ على نظافة شباكنا مرة أخرى، ومن 
الرائع رؤية هذا، لذلك نحن في وضع جيد، ولكننا نعرف 

مستوى منافسنا أيضا.

سيسيه: األفضل تفّوق.. والسنغال لم يظهر مبستواه
اعترف أليو سيســيه املدير الفني للمنتخب الســنغالي 
بأن الفريق لم يقدم مســتواه املعهود في املباراة التي انتهت 
بالهزمية أمام املنتخب اإلجنليزي ٠-٣ ضمن منافسات دور 
الـ ١٦، وقال: «حصلنا على فرص للتسجيل في نصف الساعة 
األول لكن لم نتمكن من استغاللها، أعتقد أننا واجهنا منتخبا 
رائعا من الناحية البدنية وال يخشى املواجهة وال االلتحامات، 
كما اننا لم نقدم مستوانا املعهود، وال يوجد لدي تبرير لذلك، 
العبان أو ثالثــة في صفوفنا كان ميكنهم تقدمي املزيد، لكن 
كان هناك فارق في األداء، لقد عملنا جاهدين لسنوات لكننا 
واجهنا منتخبا يحتل املركز اخلامس عامليا في تصنيف «فيفا»، 

والفارق كان واضحا».
وحول ما إذا كان املنتخب الســنغالي قد افتقد االستعداد 
النفســي في مشــواره بالبطولة، قال سيسيه: «ال أعتقد أن 
األمر له عالقة باحلالة الذهنية، أنا فخور بالعبينا، وهم كانوا 
مستعدين نفســيا، ولكن علينا أن نعترف بتفوق املنتخب 
الــذي واجهناه، لقد انتصروا في العديد من التدخالت خالل 

املباراة، وبالتالــي كانت األمور صعبة»، مضيفا الهدف الذي 
استقبلناه قبل نحو خمس دقائق من نهاية الشوط األول ثم 
الهدفني الثاني والثالــث، قضوا علينا وأخرجونا من املباراة 
متاما، وبالتالي أهنئ احلالة الذهنية لالعبينا، فهم لم يستسلموا 

واستمروا في محاوالت تقدمي شيء.
ولدى سؤاله حول ما إذا كان قد توقع الهزمية أمام إجنلترا 
بثالثية، قال سيســيه: «ال على اإلطالق، ألن قوتنا تكمن في 
الدفاع، هذه هي ركيزتنا، كان أمرا مفاجئا ألنه عادة ما كانت 
لدينا قدرات دفاعية عاليــة، وبالتالي لم أتوقع هذه النتيجة 
الثقيلة». واضاف: نحن نخوض كأس العالم، وبالتالي أفضل 
منتخبات العالم هي التي تتواجد هنا، وكما قلت، يحتل املنتخب 
السنغالي املركز الـ ١٨ في التصنيف وقد واجهنا منتخبا في 
املركز اخلامس، كل هذا يجب أن يؤخذ بعني االعتبار، عملنا 
جاهدين لســنوات كي نصل إلى ترتيب متقدم على مستوى 
قارتنا، وبالتالي علينا مواصلة العمل كي نتنافس خالل النسخة 

القادمة من كأس العالم بفريق أعلى جودة.

بيلينغهام.. كنز إجنلترا الثمنيبيلينغهام.. كنز إجنلترا الثمني
ساوثغيت: مواجهة فرنسا اختبار حقيقيساوثغيت: مواجهة فرنسا اختبار حقيقي
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ابنة بيليه: «سئمنا تلقي التعازي»!
أعلنت اثنتان من بنات أسطورة كرة القدم البرازيلية 
بيليه، الذي دخل منذ الثالثاء إلى املستشــفى، أن حالته 
الصحية ال متثل أي «خطر»، مبديتني تفاؤلهما بشــأن 

عودته إلى املنزل.
وقالت ابنته كيلي ناســيمنتو فــي مقابلة مع محطة 
غلوبو البرازيلية إن بيليه: «مريض، إنه كبير في السن، 
لكنه موجود حاليا في املستشفى بسبب التهاب في الرئة، 
وعندما يتحسن، سيعود إلى املنزل». ويعاني بيليه التهابا 

رئويا جراء إصابته بكوفيد-١٩ قبل ٣ أسابيع.
من جهتها، قالت شقيقتها فالفيا أرانتيس إن بيليه: 
«ليس في وحدة العناية املركزة، إنه في غرفة عادية، هو 

ليس في خطر، إنه يخضع للعالج».
كان إدســون أرانتيس دو ناسيمنتو، املعروف باسم 
بيليه، قد أدخل إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو 
باولــو الثالثاء إلعادة تقييم عــالج يتلقاه جراء إصابته 
بسرطان القولون. وقال األطباء إن عدوى اجلهاز التنفسي 

التي يعانيها «عوجلت مبضادات حيوية».
وقال املستشفى الســبت إن حالته «مستقرة» وإنه 
يستجيب جيدا لعالج التهاب اجلهاز التنفسي، وهذا ما 

أكده مجددا مكتب اإلعالم في املستشفى.
وقال بيليه (٨٢ عاما) السبت إنه يشعر «بالقوة واألمل»، 
وكذلك نفت ابنتاه، شــائعات عن تدهور صحته. وقالت 

ابنته فالفيا حملطة غلوبو: «سئمنا تلقي التعازي».

مشجعو املكسيك يستقبلون 
املدرب بشكل غير الئق

استقبل عدد من مشــجعي املنتخب املكسيكي لكرة 
القدم املدرب األرجنتيني جيراردو مارتينو املدير الفني 
ملنتخب بالدهم بشكل ســيئ لدى عودته إلى العاصمة 
مكسيكو سيتي بعد املشاركة غير املوفقة في بطولة كأس 

العالم ٢٠٢٢ في قطر.
وأشارت بعض الصحف األرجنتينية إلى أن مارتينو 
(٦٠ عاما) تعرض لإلهانة من قبل عدد قليل من املشجعني 

الغاضبني لدى عودته إلى مكسيكو سيتي.
ونشرت صحيفة «ال ناســيون» األرجنتينية مقطعا 

مصورا تظهر فيه بعض هذه اإلهانات اللفظية.
ورغم محاصرة املصورين واملشجعني ملارتينو، حرص 
املدرب على التزام الهدوء خالل خروجه من مبنى املطار.
وكان مارتينو تولى مسؤولية الفريق في ٢٠١٩، لكنه 
ودع البطولــة احلالية في قطر من الــدور األول (دور 
املجموعات) بعد الهزمية ٠-٢ أمام املنتخب األرجنتيني. 

وبهذا، انتهى عقد مارتينو مع الفريق.
وقال رئيس االحتاد املكســيكي يون دي لويزا للعبة 
خالل تواجده في قطر: «يعلم مارتينو أن األجواء السلبية 
وفشل الفريق في املونديال يجعل من املستحيل استمراره 

مع الفريق».
فيما علق املدير الرياضي للمنتخب املكسيكي خاميي 
أوردياليس عقب خروج فريقه مــن املونديال، «نقدره 
كمدرب كبير وصاحب إمكانــات، ولكن في كرة القدم، 

النتائج هي ما تهم».

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

علمت «األنباء» من مصادرها اخلاصة أن االحتاد القطري 
لكرة القدم ينوي إسناد مهمة تدريب املنتخب القطري لكرة 
القدم إلى البرتغالي برونو بينيرو الذي يتولى حاليا تدريب 
منتخب قطر األوملبي لكرة القدم، وذلك لقيادة العنابي في 
بطولة كأس اخلليج العربي لكرة القدم «خليجي ٢٥» والتي 

ستقام في مدينة البصرة العراقية الشهر املقبل.
ويرجــع الســبب وراء إبعاد املدرب اإلســباني احلالي 
فيليكس سانشــيز عن القيادة الفنية للعنابي بعد ســوء 
نتائج العنابــي في املونديال وخروجــه صفر اليدين من 
البطولة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره. ومن املقرر 

أن يخوض العنابي منافسات البطولة مبنتخب الرديف.

أكد املهاجم الفرنســي الفذ 
كيليان مبابي انه حلم بالتتويج 
مرة ثانية بــكأس العالم، وذلك 
بعد تســجيله ثنائية ســاهمت 
بتخطــي پولنــدا ٣-١ في ثمن 
النهائي، وقال: «بالطبع، كأس 
العالم هذه هي هوس بالنسبة 
لي، هي مســابقة أحالمي، لقد 
بنيت موســمي حول هذه 
البطولة، وأن أكون جاهزا 
لهــا بدنيــا ونفســيا». 
وذكر جنم باريس سان 
جرمان الذي اصبح بعمر 
٢٣ عامــا و٣٤٩ يوما أصغر 
العب يسجل خمســة أهداف في 
األدوار اإلقصائية من كأس العالم، منذ 
األسطورة البرازيلية بيليه عام ١٩٥٨ (١٧

عاما و٢٤٩ يوما) انه أراد القدوم إلى الدوحة 
ليكون جاهزا. وقال: «لكننا ال نزال بعيدين جدا 
عن الهدف الذي رسمناه ورسمته أنا، هدفي الوحيد 
هــو الفوز بــكأس العالم، مــا يعنــي اآلن أن نتخطى ربع 
النهائــي، هذا مــا أحلم به، فلم آت إلى هنــا كي أحرز الكرة 
الذهبية ألفضل العب في البطولة، لست هنا ألجل ذلك، أنا 

هنا للفوز ومساعدة منتخب فرنسا».
وبحال تتويجها مرة ثانية تواليا، ستكون فرنسا أول 
من يحقق هذا اإلجناز منذ البرازيل في ١٩٥٨ و١٩٦٢، كما 
ان جوست فونتني وحده ميلك رصيدا أفضل من مبابي 
في كأس العالم بني الالعبني الفرنسيني، بعد تسجيله 

١٣ هدفا في نسخة ١٩٥٨.
وكان مبابــي الــذي اختير افضــل العب في أول 
مباراتني لفرنسا ضد أستراليا والدمنارك قد تهرب 
مــن املقابــالت اإلعالمية، معرضــا احتاد بالده 
لغرامــة من قبل االحتــاد الدولــي (فيفا)، لكن 

هذه املرة قرر الظهور، وبني قائال: «تساءل كثيرون عن عدم 
ظهوري، لكن ال شــيء لدي شخصيا ضد الصحافيني، أردت 
فقط التركيز علــى بطولتي، وعندما أرغب بالتركيز أحتاج 
إلى جاهزية بنسبة ١٠٠٪، ال ميكني خسارة طاقتي على أمور 
أخرى»، مضيفا لهذا الســبب لم أحتــدث من قبل، عرفت ان 
االحتاد سيتعرض لغرامة، لكني وعدت بأن أدفعها شخصيا.

من جانبه أعرب املدير الفني ملنتخب فرنسا ديديه ديشامب 
عن سعادته بفوز منتخب بالده على پولندا، والتأهل إلى دور 
الـ ٨، وقال: «منتلك شخصية هجومية، خاصة أن التجانس 
بات أكبر بني مبابي وغريزمان وجيرو»، كانت هناك خطورة 
نسبية من املنتخب الپولندي في الشوط األول، لكننا دخلنا 
ســريعا ألجواء املباراة وفرضنا السيطرة داخل امللعب بعد 

الهدف األول».
وأكد مدرب فرنســا أن كليان مبابي قــادر على أن يقلب 
املوازيــن فــي كرة القــدم، مضيفا: ميكنــه أن يحطم األرقام 
القياســية وننتظر منه ذلك، ألنه من أفضل الالعبني ورمبا 

هو األفضل في العالم.
بدوره أبدى تشيســالف ميتشــنيويتش، املديــر الفني 
للمنتخب الپولندي، تفهمه لإلحباط الذي يعاني منه الفريق 
وجنمه روبرت ليڤاندوفسكي، عقب خروج الفريق من كأس 
العالم. وقال ميتشنيويتش: «إن األمر اإليجابي هو وصول 
فريقه لدور الســتة عشــر للمرة األولى فــي ٣٦ عاما، وذلك 
رغم شعوره باإلحباط من النتيجة»، مضيفا: لألسف انتهت 
البطولة بالنسبة لنا، بعد ٣٦ عاما من وصولنا ملرحلة خروج 

املغلوب، لكننا واجهنا بطل العالم، تهانينا لفرنسا.
ولم يتحدث مينتشــنيويتش عن مســتقبله، في الوقت 
الذي ينتهي عقده بنهاية البطولة، كما مت ســؤاله أيضا عن 
ليڤاندوفســكي (٣٤ عامــا) والذي ســجل أول هدفني له في 
كأس العالم بقطر، ليحقق رقما فرديا خاصا به خالل مشوار 
پولنــدا في البطولة، وردا على الســؤال، قال مدرب پولندا: 
«ســيقرر «ليفا» مستقبله بنفسه، بالنظر إلى الطريقة التي 
يلعب بها، أعتقد أنه سيكون القائد لسنوات، دعونا نرى إذا 

ما كان سيشارك في كأس العالم املقبلة».

البرتغالي برونو 
مدربًا لقطر

مبابي: الفوز بالكأس مبابي: الفوز بالكأس 
حلمي وهدفي وهوسيحلمي وهدفي وهوسي
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 مباراة دولية مع منتخب بالده

املعلق اإلماراتي عامر عبداهللا 
يتعاطف مع منتخب السنغال
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أجرى احلوار - هادي العنزي

حتظى كرة القدم باهتمام عاملي على كل املستويات، 
وخاصة أهم بطوالتها على اإلطالق وأكثرها شعبية «كأس 
العالم»، وذلك ملا تتخلله البطولة من منافســات مثيرة، 
وجودة فنية عالية، باإلضافة إلى مشــاركة أفضل فرق 
العالم والعبيها في البطولة التي تعد إرثا إنسانيا ورياضيا 
كبيرا، ومناسبة عاملية تشهد تبادال ثقافيا كبيرا عبر التقاء 

اجلماهير القادمة من جميع قارات العالم.
«األنباء» التقت سفيرة األرجنتني لدى البالد كالوديا 
أليخاندرا زامبييري، لتتعرف على رأيها في مونديال قطر 
٢٠٢٢، من حيث التنظيم والضيافة، واملنافسات، والفرق 
املرشحة للذهاب بعيدا في البطولة، والنجوم الذين تتوقع 

أن يتألقوا في البطولة.

كيف ترين تنظيم قطر لكأس العالم وألول مرة في 
الشرق األوسط؟

٭ أعــرف قطر جيــدا، حيث مثلت بــالدي فيها ملدة 
عامني، ورغم أنها دولة صغيرة املساحة، إال أنها قامت 
بعمل كبير ومجهود ضخم لتطبق كل املعايير العاملية 
املطلوبة ألفضل استضافة ممكنة لكأس العالم، وقد 
تعرضت قطر لكثير من النقد، وهذا أجده غير عادل 
وغير مقبول مطلقا، خاصة انها أظهرت للعالم أجمع 
قدرتهــا على تنظيم بطولة كبيــرة مثل كأس العالم 
وفق أفضل املعايير العاملية، وبالنسبة للذين انتقدوا 

قطر عليهم االعتذار.

ما رأيك في خسارة منتخب األرجنتني في أولى 
مبارياته بالبطولة؟

٭ كانــت هذه الهزميــة مبنزلة دافع قــوي ملنتخب 
األرجنتــني وحافز كبير للتعويض واملضي قدما في 

البطولة، وهو ما حدث في املباريات التالية وصوال 
إلى مواجهة منتخب أســتراليا فــي دور الـ ١٦، 
وأمتنى أن يواصل طريقه بنجاح حلصد اللقب.

ما الفرق التي تتوقعني لها التأهل إلى األدوار 
النهائية في كأس العالم ٢٠٢٢؟

٭ أغلــب املنتخبــات املشــاركة حتضرت جيدا 
ألفضل مشاركة ممكنة، وعليه فإن الذهاب بعيدا 
في البطولة متوقع ومتاح لكثير من املشاركني، 
ولكن تبقى هناك منتخبات مرشــحة للوصول 
إلى الدور نصف النهائي، وفي مقدمتها البرازيل، 
وفرنســا، وإســبانيا، باإلضافة إلى األرجنتني 

بالدرجة األولى.

جنوم توقعت لهم التألق في أكبر وأهم بطولة في 
العالم؟

٭ توقعت بروز عدد من املواهب الفذة املشاركة في 
البطولة مثل الفرنسي كليان مبابي، والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار، وأمتنى 
أن يكون ليونيل ميسي النجم األوحد واألفضل في 

البطولة، ويرفع كأس العالم في نهايتها.

ما الرسالة التي تودين توجيهها إلى عشاق كرة 
القدم في قطر وجميع دول العالم؟

٭ أمتنى على مشجعي كرة القدم املتواجدين حاليا 
في الدوحة االستمتاع بكرة القدم العاملية، وكرم 
الضيافــة القطرية والعربيــة، كما أمتنى عليهم 
االهتمــام بالبلد املضيف، واحترام التحضيرات 
الكبيرة التي قام بها في السنوات األخيرة ألجل 
أفضل استضافة ممكنة، وعلينا جميعا أن نتذكر 

جيدا أن «كرة القدم توحدنا جميعا».

سفيرة األرجنتني لـ «األنباء»: سفيرة األرجنتني لـ «األنباء»: 
على من وّجهوا سهام النقدعلى من وّجهوا سهام النقد

 إلى قطر  أن يعتذروا لها إلى قطر  أن يعتذروا لها

قطر قامت قطر قامت 
بعمل ضخم وحتضرت جيدًا بعمل ضخم وحتضرت جيدًا 
ألفضل استضافة ممكنة ألفضل استضافة ممكنة 
لكأس العالملكأس العالم

أمتنى أن يكون ميسي أمتنى أن يكون ميسي 
أفضل العب في البطولة أفضل العب في البطولة 
رغم منافسة مبابي ونيمار رغم منافسة مبابي ونيمار 
ورونالدوورونالدو

«فيفا» يفتح حتقيقًا بحق 
صربيا.. ورباعي أوروغواي

فتحت اللجنة التأديبية فــي االحتاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) حتقيقا بحق االحتاد الصربي على خلفية 
األحداث التي رافقت مباراته ضد سويسرا في اجلولة 

األخيرة من دور املجموعات.
وأفاد االحتاد الدولي بأنه يبحث في عدة انتهاكات 
محتملة لقواعد االنضباط، بينها سوء سلوك الالعبني 

واملسؤولني والتمييز.
وأشار فيفا الى «حوادث» خالل املباراة التي فازت 
بها سويسرا ٣-٢ لتتأهل مع البرازيل إلى ثمن النهائي 
عن املجموعة السابعة، من دون أن يذكر أي تفاصيل.

وطلب من املشجعني خالل املباراة «وقف كل الهتافات 
واإلمياءات التمييزية».

ولم يتضح في وقتها سبب هذا اإلعالن، لكنه جاء 
عقب «معركة» مع قائد املنتخب السويسري غرانيت 
تشاكا كان طرفا فيها زميل األخير الكاميروني األصل 
بريل إمبولو وشارك فيها العبو االحتياط الصرب، قبل 

أن يسيطر احلكم على املوقف.
وأفاد إمبولو بعد اللقاء بأن املشادة لم تتضمن أي 
إهانــات ذات طبيعة عنصرية، لكن ما حصل أعاد إلى 
األذهان مشهد مونديال ٢٠١٨ بروسيا، حينما، تسببت 
سويسرا بخروج صربيا من دور املجموعات بالفوز عليها 
في اجلولة الثانية ٢-١ بهدفي تشاكا وشاكيري اللذين 
استفزا الصرب بعدما احتفال بتوجههما نحو املشجعني 
واضعني أيديهما على صدريهما بشكل معاكس في رسم 

لشارة «النسر املزدوج» األسود اللون، رمز ألبانيا.
إلــى ذلك، قرر «فيفا» أن يفتح أيضا حتقيقا بحق 
األوروغوياني إدينسون كاڤاني وزمالئه خوسيه ماريال 
خيمينيس واحلارس فرناندو موسليرا ودييغو غودين 
بسبب ما حصل بعد نهاية املباراة أمام غانا في اجلولة 

األخيرة من دور املجموعات.
وفازت األوروغواي باملباراة ٢-٠ لكنها فشلت في 
التأهل لثمن النهائي بعدمــا خطفت كوريا اجلنوبية 

البطاقة بفوزها املفاجئ على البرتغال ٢-١.
ولم يكن العبو األوروغواي راضني عن أداء حكم 
املباراة، معتبرين أنه حرمهم من ركلتي جزاء، ما دفعهم 
إلى مهاجمته بعد صافرة النهاية فيما ارتأى كاڤاني أن 
يصب جام غضبه على منصة شاشــة حكم الڤيديو 
املساعد «VAR»، فأســقطها أرضا حلظة دخوله نفق 

غرف املالبس.

ماني مواسيًا: فخورون 
بأدائكم وسنواصل التعلم

أشاد املهاجم السنغالي الشهير ساديو ماني بأداء 
زمالئه في املنتخب السنغالي لكرة القدم خالل املباراة 
أمام املنتخب اإلجنليزي بالدور الثاني (دور الســتة 
عشر) لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢، املقامة حاليا في قطر، 
رغم الهزمية ٠-٣ واخلروج من البطولة، وكتب ماني 
(مهاجم بايرن ميونيخ األملاني) على «انستغرام» بعد 
املباراة: «الناس فخورون بأدائكم، وسنواصل التعلم».
وأوضــح ماني أن املنتخب «مثّــل بجدارة» العلم 

السنغالي.
وكان املنتخب الســنغالي مع نظيره املغربي هما 
فقط من اجتازا الدور األول باملونديال احلالي من بني 
خمســة منتخبات أفريقية شاركت في هذه النسخة، 
ولكــن الفريق مني أمس بأكبــر هزمية له في تاريخ 

مشاركاته باملونديال.
وكان مانــي (٣٠ عاما) أصيب قبل البطولة احلالية 
بأيام قليلة خالل مشاركته مع بايرن في مباراة بالدوري 
األملاني ليغيب عن صفوف املنتخب السنغالي في هذا 

املونديال، حيث خضع جلراحة بسبب اإلصابة.
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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

إذا ضربوا أوجعوا..
ناصر العنزي

الفرنسيون «إذا ضربوا أوجعوا»، وإذا قالوا فعلوا، وإذا لعبوا 
أبدعوا، وإذا هددوا جنحوا، وقد أنزلوا املنتخب الپولندي منزلته 
املتدنية، ودكوا مرماه بثالثية، متوعدين اإلجنليز في دور الـ ٨
الســبت املقبل في واحدة من أكبر املواجهات شراسة وضراوة 
بعدما تبادلــوا احلروب الكروية بينهما عبر ســنوات طويلة، 
وارتفعت أسهم الفرنسيني أبطال العالم في احلفاظ على لقبهم 
للمرة الثانية على التوالي بعد أن سبقتهم إيطاليا (١٩٣٤ و١٩٣٨) 
والبرازيل (١٩٥٨ و١٩٦٢)، حيث ميلك املدرب ديدييه ديشــامب 
عناصــر ذات نفس طويل في امللعب ال يتوقفون حلظة في كل 
خطوطه الثالثة، فيما يعتبر احلارس هوغو لوريس األقل كفاءة 
في اخلطوط الفرنســية لوال وجود خط دفاعي صلب يرد عنه 

الهجمات ويكفيه عبئها.
وعادة ما تقدم فرنسا جنوما بخط الوسط في صناعة األلعاب 
وأشهرهم ميشــيل بالتيني الذي قاد الديوك إلحراز كأس أمم 
أوروبــا ١٩٨٤، ثم جاء النجم الكبير زندين زيدان والذي يعتبر 
من أفضل صناع اللعب في العالم، وكان احد عناصر أبطال كأس 
العالم ١٩٩٨ وكأس أمم أوروبا ٢٠٠٠، ولكن املهاجم كيليان مبابي 
(من أب كاميروني وأم جزائرية) كسر هذه القاعدة وأصبح االسم 
األول في الصفوف الفرنسية وتألق في هذه البطولة مسجال ٥
أهداف قابلة للزيادة جعلته في صدارة الهدافني ليصل إلى رقم 
٩ أهداف في مشــاركتني موندياليتني، ويتميز مبابي (٢٤ عاما) 
بتسديد الكرة بطريقة غير تقليدية، حيث يضع الكرة حتت قدميه 
ثم يرمق احلارس بنظره فتخرج منه كأنها طلقة قناص محترف.
٭ اللقب الوحيــد الذي حققه املنتخب االجنليزي في مونديال 
لندن ١٩٦٦ كان مبنزلة النحس على الكرة االجنليزية ومحبيها، 
فلم حتقق بعدها أي إجناز لسرقتهم اللقب مبساعدة من احلكم 
املســاعد، وكان وقتها يسمى حامل الراية بعدما احتسب هدفا 
لإلجنليز في النهائي أمام أملانيا والكرة لم تتعد خط املرمى. وفي 
البطولة احلالية، تعالــت األصوات االجنليزية بأن فريقها قادر 
علــى انتزاع اللقب هذه املرة بعد ما خطا خطوات واثقة آخرها 
ثالثية ســنغالية، ويتعاطف محبو الدوري االجنليزي وأنديته 
العريقة مع منتخب «األسود الثالثة» لعل وعسى يفرحون بعد 
ســبات طويل، وكعادة الصحافة االجنليزية الساخرة والالذعة 
وجهت حديثها للمدرب غاريث ساوثغيت: حسنا فعلت يا غاريث 
باستدعائك ثالثة العبني في مركز الظهير األمين، في إشارة إلى 

الفرنسي مبابي!
٭ قلوبنا مع املغرب اليوم في مواجهته مع إسبانيا لبلوغ دور 
الـــ ٨ وهم قادرون على جتاوز هذه املهمة اخلطرة كأول فريق 
عربي يصل إلى هذه املرحلة املتقدمة من البطولة، بعدما ترأس 
ليوث األطلس مجموعتهم متفوقني على وصيف العالم كرواتيا 
وبلجيكا، وتضم التشكيلة املغربية عناصر مقتدرة يعتمد عليها 
املدرب وليد الركراكي وهم: احلارس ياســني بونو وأشــرف 
حكيمي وغامن ســايس ونايف أكرد ونصير مزراوي وسفيان 
أمرابط وعزالدين أوناحي وعبداحلميد صاييري وحكيم زياش 
وسفيان بوفال ويوســف النصيري، فهل تكتب هذه األسماء 
مجدا للمغرب اليوم. وقال جنم الفريق أشرف حكيمي لصحيفة 
ماركا اإلسبانية: نستحق االحترام وعلى إسبانيا أن تخاف منا 

ولم ال نحقق املفاجأة.
٭ إضاعة الوقت اثناء املباريات أصبحت بال فائدة حيث وفرت 
التكنولوجيا للحكام وســائل مساعدة دقيقة بعدما كانت حيلة 
الالعبــني ادعاء اإلصابة وغيرها من اخلدع التي باتت ال تنطلي 
على حكام الساحة والڤار، وقبل استحداث تقنية الڤيديو املساعد 
«VAR» كانت اخلشــونة والضرب اخلفي سائدة بني الالعبني، 
وأكثر من تعرض للضرب هو االسطورة الراحل دييغو مارادونا 
وحتديــدا في مونديال ١٩٨٢ و١٩٨٦، لكنه بالطبع كان محظوظا 
بهدفه الشهير على اجنلترا في مونديال مكسيكو عندما استخدم 

يده بدال من رأسه بخفة شديدة.
تقنية الڤار أنهت ثقافة اخلشونة السيئة وقضت على حتايل 
الالعبني وأكدت على صحة األهداف من عدمها، ومنحت احلكم 

دعما في إدارة املباراة بثقة عالية، شكرا للڤار.

شهاب كنكوني: أمتنى فوز املغرب اليوم 
ولكن إسبانيا أفضل

 مبابي سيكون جنم 
املونديال األوحد.. 
ولقب الهداف بينه

 وبني ميسي 

 السنغال خالفت 
التوقعات في دور

الـ ١٦

يحيى حميدان

 فــي كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما 
يتعلق األمر بأكبر حدث عاملي «كأس العالم» فالبد أن نرصد آراءهم 

وتوقعاتهم.
«األنباء» التقت أحد جنــوم الكرة الكويتية، حارس 

مرمى نــادي كاظمة واملنتخب الوطني الســابق 
آراءه وتوقعاته  شهاب كنكوني، واستطلعت 

عن مونديال قطر: 

ما توقعاتك ملباراتي اليوم واللتني 
جتمعان املغرب مع اسبانيا، 

والبرتغال مع سويسرا؟ 
٭ أتوقــع فوز إســبانيا على 
املغــرب، رغــم أننــي أمتنى 
فوز «أسود األطلس»، ولكن 
«الروخــا» منتخــب مميز، 
وميتلــك خط وســط قويا 
للغاية، باإلضافة الى العبي 
أجنحة على مستوى عال 
يصنعــون الفــارق، كمــا 
أتوقع أن يتجاوز البرتغال 
اليوم،  منافسه سويســرا 
وذلــك ألفضليــة «برازيل 
أوروبــا» وامتالكهــم خبرة 

أكبر والعبني مميزين. 

كيف تنظر إلى نتائج امس 
األول بعد خسارة السنغال من 

إجنلترا وپولندا من فرنسا؟ 
٭ أرى أن مــن فاز وهمــا إجنلترا 

وفرنســا اســتحقا الفوز، واستحقت 
الســنغال وپولندا الهزمية قياســا على 

مستوى املباراتني وما قدمه كل طرف.

منتخب تألق في الدور األول وخالف التوقعات في دور 
الـ ١٦؟ 

٭ السنغال قدم مســتويات طيبة في دور املجموعات ولكنه لم 
يكن محظوظا مبواجهة إجنلترا في دور الـ ١٦.

منتخب تتوقع ان يكون مفاجأة األدوار االقصائية؟ 
٭ رمبا البرتغال سيظهر بصورة أفضل بداية من مباراة اليوم.

األقرب الى املربع الذهبي؟ 
٭ فرنسا والبرتغال واألرجنتني والبرازيل.

من تتوقع ان يتوج بطال ملونديال ٢٠٢٢؟ 
٭ أتوقع فوز منتخب األرجنتني كونه قدم مستويات كبيرة بعد 

خسارته من السعودية ١-٢ في مباراة االفتتاح.

منتخب شجعته ومتنيت ظهوره بشكل 
مشرف؟ 

٭ أميل لتشــجيع منتخب هولندا رغم 
أني أعشق إيطاليا.

من سيكون جنم املو نديال؟ 
٭ الفرنسي كيليان مبابي برز عن 
باقي الالعبني في هذه النسخة، 
لذلك أتوقع أن يواصل النجومية 

والتألق.

من برأيك افضل العب واعد؟ 
٭ أرشح العب إسبانيا غافي.

ملن ستذهب جائزة افضل 
حارس مرمى؟ 

البرازيلي  ٭ ســتنحصر بني 
أو حــارس  بيكــر  أليســون 
األرجنتني إمييليانو مارتينيز.

كيف تنظر لصراع الهدافني؟ 
٭ مبابي هو األقرب لهذه اجلائزة، 
وأتوقــع منافســة قويــة مــن جنم 

األرجنتني ليونيل ميسي.

العب ومنتخب افتقدته البطولة؟ 
٭ البطولة افتقدت للنجم اإليطالي الشاب ساندرو 
تونالي، وافتقدت كذلك لوجود «اآلزوري»، ألن هذا 
املنتخب يضيف للبطوالت الكبيرة من الناحية اجلماهيرية.

كيف تنظر الى تنظيم قطر لنسخة مونديال ٢٠٢٢؟ 
٭ مــن دون مجاملــة، هي أفضل بطولة كأس عالم على الصعيد 
التنظيمي، وجميعنا رأينا تفاعل اجلماهير مع الفعاليات واملباريات 
وهــو ما أضفــى املتعة لهــذه البطولة، كمــا أن األلفة بني جميع 

اجلماهير كانت من إيجابيات هذه النسخة.



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
١ - ١  (١- ٣ )٦:٠٠اليابان × كرواتيا٥٣
٤ - ١٠:٠٠١البرازيل × كوريا اجلنوبية٥٤

الثالثاء ١٢/٦
٦:٠٠املغرب × إسبانيا٥٥
١٠:٠٠البرتغال × سويسرا٥٦

ربع النهائي

اجلمعة ١٢/٩
٦:٠٠كرواتيا × البرازيل٥٧
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
١ - ١٠:٠٠٢السعودية × 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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الثالثاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

ذكرت صحيفة «ماركا» اإلسبانية أن النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو أمت اتفاقه مع نادي النصر السعودي 
لالنضمام إلى صفوفه في ســوق االنتقاالت الشتوية، 
وسيلعب في صفوفه بداية من ١ يناير املقبل بعقد ميتد 
ملوسمني ونصف املوسم. وسيحصل رونالدو على راتب 
سنوي يشــمل مزايا إعالنية كبيرة، ليصل مجموع ما 
يتقاضاه في املوسم إلى حوالي ٢٠٠ مليون يورو وفقا 
للصحيفة اإلسبانية. ويشارك رونالدو حاليا رفقة منتخب 
البرتغال في كأس العالم، وقد ســجل هدفا في املباراة 

األولى أمام غانا. وفسخ رونالدو عقده مؤخرا مع نادي 
مان يونايتد بعد أن دخل في خالفات كبيرة مع اإلدارة 
واجلهاز الفني. ويحتل النصر املركز الثاني في الدوري 
السعودي برصيد ١٩ نقطة من ٨ جوالت، خلف الشباب 
املتصدر بـ ٢٢ نقطة. ويشرف الفرنسي رودي جارسيا على 
تدريب النصر، ويلعب في صفوفه الكاميروني فينسنت 
أبو بكر، ودافيد أوسبينا حارس مرمى منتخب كولومبيا، 
واإلسباني ألفارو غونزاليس مدافع أوليمبيك مارسيليا 
السابق. ويضم اجلهاز الفني للنصر ٨ أفراد برتغاليني.

«ماركا» تؤكد: رونالدو مع النصر السعودي في يناير

املجموعة اخلامسة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٤٣١اليابان
٤+ ٣١١١٩٣٦إسبانيا
٤+ ٣١١١٦٥١أملانيا

٣- ٣١٠٢٣١١٨كوستاريكا

املجموعة الثالثة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٥٢٣األرجنتني
٣١١١٢٢٠٤پولندا 

٤- ٣١١١٢٣١املكسيك
٣- ٣١٠٢٣٥٢السعودية
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