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حصاد اليوم الثاني من 
مونديال العرب في قطر

شهد اليوم الثاني من منافسات 
م��ون��دي��ال ال��ع��رب ال���ذي تستضيفه 
قطر، فوزا كبيرا ملنتخب اجلزائر على 
السودان 4 -صفر، وهي النتيجة التي 
تفوق بها منتخب املغرب على نظيره 
الفلسطيني، في حني حقق منتخب 
مصر فوزا صعبا على لبنان بهدف من 
ركلة ج��زاء، وخطف منتخب األردن 

فوزا مهما من السعودية.
وب����دأ ال��ي��وم مب���ب���اراة اجل��زائ��ر 
وال��س��ودان مبلعب أح��م��د ب��ن علي، 
حيث تقدم املنتخب الذي يقوده مجيد 
بوقرة مدرب منتخب احملليني بدال من 
جمال بلماضي مدرب املنتخب األول، 
3 -ص��ف��ر ف��ي ال��ش��وط األول بفضل 
ثنائية بوجناح وهدف املدافع جمال 

بلعمري.
وأكملت اجلزائر، التي تعتمد على 
تشكيلة من احملليني ومحترفني بأندية 
عربية، الرباعية في بداية الشوط 

الثاني عبر العربي هالل سوداني.
وادخ���رت اجل��زائ��ر جهدها خالل 
الشوط الثاني مما سمح للسودان 
ب��احل��ص��ول ع��ل��ى رك��ل��ة ج���زاء عقب 
م��خ��ال��ف��ة ارت��ك��ب��ه��ا ب��ل��ع��م��ري، لكن 
احل���ارس وال��ق��ائ��د راي���س مبوحلي 
تصدى لركلة محمد عبد الرحمن في 

الدقيقة 70.
وت���ص���درت اجل���زائ���ر املجموعة 
ال��راب��ع��ة ب��رص��ي��د 3 ن��ق��اط ب��ف��ارق 
األهداف عن منتخب مصر الذي تفوق 

على لبنان في ملعب الثمامة.
وسجل محمد مجدي »قفشة« العب 
وس��ط األه��ل��ي ه��دف ال��ف��وز م��ن ركلة 
جزاء في الدقيقة 71 احتسبها احلكم 
إثر تعرض أحمد فتوح لعرقلة داخل 
منطقة ج���زاء لبنان، ليضع قفشة 

الكرة على ميني مصطفى مطر حارس 
لبنان.

وأصيب حمدي فتحي العب وسط 
مصر قبل نهاية الشوط األول بعشر 
دقائق، ليخرج من امللعب ويحل محله 

مهند الشني.
وتلعب مصر ي��وم السبت املقبل 
مع السودان، بينما تلتقي اجلزائر مع 

لبنان في اجلولة الثانية للمجموعة.
وأب����دى امل��دي��ر ال��ف��ن��ي للمنتخب 
امل���ص���ري، ال��ب��رت��غ��ال��ي ك��ارل��وس 
كيروش، سعادته بفوز فريقه على 
ح��س��اب ل��ب��ن��ان، وق���ال ك��ي��روش في 
مؤمتر صحافي األربعاء: »أنا سعيد 
مب��ا ق��دم��ن��ا ال��ي��وم، ل��م ن��ت��وق��ف عن 
الضغط واحلصول على فرص كثيرة، 
وحتكمنا في زمام املباراة منذ الدقيقة 
األولى حتى آخر دقيقة، كنا نستحق 
أن نفوز في هذه املباراة بستة أهداف 
وأود أن أهنئ منتخب لبنان على ما 

قدموه«.
وأض���اف: »ال أظ��ن أن ه��ذا املؤمتر 
من أجل احلديث عن التنظيم، يجب أن 
نظهر احترامنا لالعبني، انتهت مباراة 
اليوم وسنبدأ التفكير في املباريات 

القادمة«.
وأوض����ح: »ي��ج��ب أن ن��رك��ز على 
عملنا، وعلى كل ح��ال ف��إن كل شيء 
على أفضل ح��ال وك��ل األم��ور تسير 
بشكل جيد، والشيء األكثر أهمية هو 

تواجد اجلمهور«.
وت��اب��ع: »نحن نتطور ونتحسن 
من مباراة إلى أخرى، أنا سعيد بأداء 
جميع الالعبني في مباراة اليوم سواء 
ك��ان��ت معهم ال��ك��رة أو م��ن دون��ه��ا.. 
قدمنا م��ب��اراة جيدة، وأود أن أهنئ 
الالعبني على ما قدموه سواء دفاعياً 

أو هجومياً، وكذلك املنتخب اللبناني 
على ال��روح القتالية التي لعب بها 

املباراة«.
ويلتقي املنتخب املصري مع نظيره 
ال��س��ودان��ي ي��وم السبت املقبل، في 
اجلولة الثانية في ه��ذه املجموعة، 
فيما يلتقي املنتخبان اجل��زائ��ري 

واللبناني في نفس اليوم.
وتختتم مباريات املجموعة بلقاء 
املنتخبني املصري واجل��زائ��ري يوم 
الثالثاء املقبل، كما يلتقي املنتخبان 

السوداني واللبناني في نفس اليوم.
وف��ي املجموعة الثالثة، استهل 
منتخب امل��غ��رب دف��اع��ه ع��ن لقبه 
بانتصار كبير 4 -صفر على منتخب 

فلسطني مبلعب اجلنوب.
ووض���ع الظهير محمد ناهيري 
املنتخب الثاني للمغرب في املقدمة 
بعد مرور نصف ساعة من البداية إثر 
تسديدة من 25 مترا خدعت احلارس 

عمر قدورة.
وأض��اف الع��ب الوسط عبد اإلله 
احلافيظي الهدف الثاني في الدقيقة 
56 بعد متريرة عرضية من محمد 

الشيبي.
وع���اد احل��اف��ي��ظ��ي ل��ي��ح��رز هدفه 
الشخصي الثاني والثالث للمغرب 
في الدقيقة 64 بتسديدة إثر متريرة 

بينية من وليد الكرتي.
وس��ج��ل امل��غ��رب ه��دف��ا راب��ع��ا في 
الدقيقة 70 عن طريق البديل وليد 
أزارو، لكن احلكم ألغاه بعد االستعانة 
بتقنية حكم الفيديو املساعد بداعي 

وجود تسلل.
وأكمل القائد ب��در بانون رباعية 
املغرب في الدقيقة 87 من ركلة جزاء 

حصل عليها البديل سفيان رحيمي.

وتصدر املغرب املجموعة الثالثة 
ب�3 نقاط بفارق األهداف عن منتخب 
األردن ال��ذي حقق ف��وزا صعبا على 

السعودية بهدف وحيد.
وسجل محمود مرضي هدف األردن 

الوحيد في الدقيقة 62.
وش��ه��دت امل��ب��اراة تعرض ك��ل من 
إحسان ح��داد الع��ب األردن وخليفة 

الدوسري مدافع السعودية للطرد.
وج��اء ق��رار طرد إحسان ح��داد في 
الدقيقة 53 بعد تدخل قوي على تركي 

العمار، في حني نال الدوسري البطاقة 
الصفراء الثانية في الدقيقة 73 بسبب 
تدخل مشابه قام به جتاه بهاء فيصل 

العب األردن.
وأك��د العراقي عدنان حمد املدير 
الفني ملنتخب األردن، أن فريقه قدم 
مباراة كبيرة أمام السعودية، وقال 
حمد في تصريحات تلفزيونية، بعد 
نهاية امل��ب��اراة: »ك��ب��داي��ة، النتيجة 

جيدة، والفوز مهم«.
وأض��اف: »ال أخفي أن املباراة لم 

تكن سهلة، خاصة بعد حالة الطرد 
املبكرة في صفوفنا«.

وتابع: »أهدرنا عديد الفرص، لكننا 
قدمنا مباراة كبيرة، وأشعر باالرتياح 

ملا قدمه العبو األردن من أداء«.
وختم حديثه: »أشكر اجلماهير 
األردنية التي ساندتنا بحرارة، حيث 
كان لها دور في رفع احلالة املعنوية 

لدى الالعبني«.
ورفع منتخب األردن رصيده إلى 
3 نقاط ليتشارك مع املغرب بذات 

الرصيد مع أفضلية األه��داف ألسود 
األطلس.

وي��خ��وض منتخب األردن ثاني 
مواجهاته السبت املقبل أمام املغرب، 
الذي فاز اليوم األربعاء، على فلسطني 

برباعية نظيفة.
وف���ي اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة سيلعب 
امل��ن��ت��خ��ب ال��س��ع��ودي أم���ام نظيره 
الفلسطيني، في حني يلعب املنتخب 
األردن����ي أم���ام امل��غ��رب ي��وم السبت 

املقبل.

لقطة من مباراة األردن والسعودية

  ق��ال االحت���اد ال��دول��ي ل��ك��رة ال��ق��دم، إن »سيدني 
ستستضيف نهائي كأس العالم 2023 للسيدات في 20 
أغسطس ، بينما تنطلق البطولة بإستاد إيدن بارك في 

أوكالند بنيوزيلندا قبل ذلك بشهر واحد«.
وتستضيف سيدني وأوكالند مباراتي ال��دور قبل 
النهائي، باإلضافة إل��ى مباراتني في دور الثمانية 

ومباراتني في دور الستة عشر. وتقام مباراتان في 
دور الثمانية في برزبني وولنجتون. وق��ال االحتاد 
األسترالي إن البالد ستستضيف 11 من 16 مباراة في 

أدوار خروج املغلوب كما يلعب املنتخب على أرضه.
وقال رئيس االحتاد األسترالي جيمس جونسون، 
ف��ي بيان »نحن س��ع��داء ب��ج��دول امل��ب��اري��ات م��ن عدة 

أوجه. منح أستراليا العدد األكبر من املباريات.. حيث 
ستقام 35 من 64 م��ب��اراة في خمس م��دن أسترالية 
منها أول مباراة للمنتخب في سيدني في أول يوم من 
املنافسات«. ويستضيف ملعب إي��دن حفل االفتتاح 
قبل أول مباراة لنيوزيلندا. وقال الفيفا إنه سيعلن عن 

مواعيد املباريات في وقت الحق.

عمان تسعى لرد االعتبار أمام قطر
يبحث منتخبا قطر وعمان عن الفوز 
وال بديل عنه، عندما يلتقيان وجها لوجه، 
ال��ي��وم اجلمعة، ضمن م��ب��اري��ات اجلولة 
الثانية من منافسات املجموعة األول��ى، 
لبطولة كأس العرب 2021 واملقامة حاليا 

في قطر ومبشاركة 16 منتخبا عربيا.
ووق��ع املنتخبان في املجموعة األول��ى، 
والتي تضم إلى جانب قطر وعمان كل من 
العراق والبحرين، ومباراة الغد بينهما 
حتمل أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبني من 

أجل الظفر بالنقاط الثالث.
فالعنابي يحتاج إلى النقاط الثالث من 
أجل حسم مسألة تأهله الى ربع النهائي، 
بعد حصده أول 3 نقاط م��ن ال��ف��وز على 

البحرين.
ف��ي امل��ق��اب��ل، األح��م��ر ال��ع��م��ان��ي، يريد 
تعويض تعادله أم��ام ال��ع��راق باجلولة 
األولى، حيث يتمسك بأمل التأهل إلى الدور 

الثاني.
ويبحث فيلكس سانشيز مدرب منتخب 
قطر، عن التحسن في أداء فريقه، بعد فوزه 
الصعب على البحرين بهدف نظيف، حيث 
تلقى على أثرها انتقادات حادة من اجلماهير 
القطرية حول األداء، رغم االنتصار وحصد 

النقاط الثالث.
ول��ذل��ك ف��إن الفرصة قائمة لسانشيز 
وجن��وم العنابي م��ن أج��ل تعويض أداء 
مباراة البحرين، والظهور بشكل أفضل 
يقوده لتحقيق النقاط الثالث على حساب 

األحمر العماني.
ويعول سانشيز على كوكبة من النجوم 
في فريقه، وأب��رزه��م أك��رم عفيف، بسام 
الراوي، عبد العزيز حامت، املعز علي والذين 
يأمل في تألقهم مع العنابي، خصوصا املعز 
علي هداف قطر والذي أضاع فرصا سهلة 
أمام البحرين، ويأمل بتعويض خيبة أمله 

وافتتاح غلته التهديفية أمام عمان.

من جانبه، فإن األحمر العماني سيدخل 
هذه املواجهة وهو ال يحمل ذكريات جيدة 
أمام شقيقه القطري، حيث خسر أمامه في 
مباراتي الذهاب واإلي��اب ضمن تصفيات 

كأس العالم األخيرة.
ولم يحقق منتخب عمان أي انتصار على 
حساب العنابي في آخر 12 عاما، حيث أن 
آخر انتصار له على حساب قطر كان في 
مسقط، خالل بطولة خليجي 19، عندما فاز 

األحمر بهدف نظيف.
وي���رى العمانيون أن م��واج��ه��ة الغد 
فرصة لرد االعتبار وحتقيق انتصار طال 
انتظاره أمام العنابي القطري، لكن املهمة 
لن تكون سهلة في حتقيق النقاط الثالث 
على حساب املنتخب املضيف على أرضه 
ووسط جماهيره وأم��ام كوكبة كبيرة من 

النجوم البارزين.
وأع���د ب��ران��ك��و إيفانكوفيتش، م��درب 

عمان، خطته لهذه املواجهة، خصوصا بعد 
األخطاء التي وقع فيها منتخبه أمام العراق 
باجلولة األول��ى والتي انتهت بالتعادل 

.)1-1(
وعلى الرغم من عدم رضا برانكو على 
مستوى التحكيم أم��ام العراق، إال أن هذا 
ال��ع��ذر ل��م يكن كافيا ملواجهة انتقادات 

اجلماهير العمانية على أسلوب لعبه.
ويتمسك برانكو بأسلوب اللعب )4-
4-2( وه��و األسلوب ال��ذي لم يلق رضا 
اجلماهير العمانية، لكن املدرب الكرواتي 
يريد مصاحلة ه��ذه اجلماهير م��ن خالل 

مباراة الغد.
وميلك برانكو عددا من الالعبني املؤهلني 
لتحقيق النتيجة اإليجابية، أبرزهم صالح 
اليحيائي صاحب لقب أفضل الع��ب في 
مباراة العراق، باإلضافة إلى القائد محسن 

جوهر وحارب السعدي وأمجد احلارثي.

منتخب قطر 
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»الفرصة األخيرة« حتفز سوريا في مواجهة تونس
يلتقي منتخبا س��وري��ا وت��ون��س، اليوم 
اجلمعة في إط��ار منافسات اجلولة الثانية 
للمجموعة الثانية من بطولة كأس العرب 

التي تستضيفها قطر حاليا.
املواجهة ستكون من العيار الثقيل، ومن 
املتوقع أن تشهد فرصا وإث���ارة مع وجود 

طموح الفوز لدى املنتخبني.
املنتخب التونسي يتصدر املجموعة 
بثالث نقاط بعد فوزه على نظيره املوريتاني 
بخماسية لهدف، فيما يحتل املنتخب السوري 
املركز الثالث ب��دون أي نقاط بعد هزميته 

الثالثاء املاضي من األبيض اإلماراتي 1-2.
يدرك املنتخب السوري أن مواجهة تونس 
هي الفرصة األخيرة لبقائه بالبطولة، حيث 
أن خسارته ستبعده عن التأهل للدور الثاني 

وسيغادر قطر بعد مواجهته مع موريتانيا.
أما فوزه فسيكون مهما للغاية وسيقلب 
التوقعات، وسيرفع من سقف طموحاته، 
ولذلك سيدخل املباراة بطموح الفوز، رغم 
فارق اإلمكانيات وقلة خبرة العبيه الشباب 
بعد جملة الغيابات م��ن الالعبني الكبار 
واملخضرمني كالسومة وخريبني وامل��واس 

والدالي ومردكيان.
نسور قاسيون يتسلحون بالروح القتالية 
التي ظهر بها الالعبون في الشوط الثاني من 
م��ب��اراة اإلم����ارات، وخ��ب��رة ال��روم��ان��ي تيتا 
فاليريو، املدير الفني، الذي اعترف بصعوبة 
مهمة فريقه ولكنه أكد أن الفرصة ما زالت 

قائمة للتأهل.
تيتا قد يفاجئ نظيره التونسي بتشكيلة 
مختلفة، مع تعليمات باملغامرات الهجومية 
املكثفة، واملساندة من خط الوسط، فيما تبدو 
مشاركة خالد حج عثمان في حراسة املرمى 
واردة مع بقاء محمود البحر وورد السالمة 

في الهجوم.
املنتخب التونسي يدرك أن مواجهته مع 
نسور قاسيون لن تكون سهلة كما كانت 

مواجهته األول���ى أم��ام موريتانيا، والتي 
حسمها مبكراً، وي��درك أن خصمه سيكون 

عنيداً ومتشبثاً بحلم الوصول للدور الثاني.
نسور قرطاج يبحثون عن فوزهم الثاني 
بطموح ضمان التأهل املبكر، ويتسلحون 
بخبرة الالعبني وفي مقدمتهم سيف الدين 
اجلزيري وفراس بن العربي ومهارة حنبعل 
املجبري. جمعت 10 لقاءات منتخبي سوريا 
وتونس ففازت سوريا 4 مرات، مقابل تعادل 

واحد، و5 انتصارات تونسية.
اللقاء األول كان في نهائي الدورة العربية 
ببيروت 1957 وفازت سوريا بثالثة أهداف 
لهدف، وجتدد اللقاء بني املنتخبني في كأس 
العرب ببيروت 1963 وفازت تونس بهدف 

مقابل ال شيء.
وك��ان اللقاء الثالث ضمن دورة البحر 
املتوسط في إيطاليا 1963 وف��ازت تونس 

بثالثة أه���داف لهدف واللقاء ال��راب��ع كان 
ضمن دورة املتوسط في تركيا 1971 وفازت 

تونس بهدف.
اللقاءان اخلامس والسادس كانا ضمن 
مسابقة كأس فلسطني في ليبيا 1973 وفاز 
نسور قرطاج في دور املجموعات 1/4 وكرر 
التونسيون فوزهم في النهائي برباعية 

نظيفة.
أما اللقاء السابع فكان ضمن مسابقة كأس 
القنيطرة في دمشق 1974 وف��ازت سوريا 
بثالثة أهداف لهدف في نصف النهائي، فيما 
ك��ان اللقاء الثامن ودي��اً في دمشق 1978 

وفازت سوريا بهدفني لهدف.
اللقاءان التاسع والعاشر لعبا بصفة 
ودي���ة، ف��ي حلب ودم��ش��ق 1988 وف��ازت 
سوريا في حلب 0/2، وتعادال في دمشق 

صفر/صفر.

جانب من تدريبات املنتخب التونسي

صراع بطولة العالم يشتعل بني هاميلتون وفيرستابن في حلبة جدة
ستتاح ملاكس فيرستابن سائق رد 
ب��ول، أول فرصة حلصد لقبه األول 
في بطولة العالم لسباقات فورموال 1 
للسيارات، خالل النسخة األول��ى من 
جائزة السعودية الكبرى، لكن منافسه 
ل��وي��س هاميلتون س��ائ��ق مرسيدس 
يسعى النتصاره الثالث على التوالي 
وتأجيل احلسم حتى املواجهة األخيرة 

في أبوظبي.
وقلص بطل العالم 7 م��رات البالغ 
ع��م��ره 36 ع��ام��ا ال��ف��ارق م��ع منافسه 
الهولندي )24 ع��ام��ا(، إل��ى 8 نقاط 
فقط، بعد فوزين متتاليني في البرازيل 

وقطر.
وتأرجحت البطولة بني السائقني 
ع���دة م���رات ه���ذا امل��وس��م وأصبحت 

املنافسة محتدمة اآلن.
ورمبا يخرج هاميلتون في صدارة 
البطولة، لو انتصر على حلبة شوارع 

جدة السريعة للغاية، حتت األضواء 
الكاشفة، لكن الفشل في إنهاء السباق 

رمبا ينهي آماله في اللقب.
وي��ب��دو أن الكفة متيل ف��ي صالح 
هاميلتون في احللبة التي تطل على 
ش��واط��ئ البحر األح��م��ر، بعد حديث 
مرسيدس عن أن السائق البريطاني 
سيستخدم احمل��رك ال��ذي ق��اده للفوز 
في البرازيل، بعد االنطالق من املركز 

العاشر.
وقال توتو فولف رئيس مرسيدس، 
الذي يتفوق فريقه بخمس نقاط على 
رد بول في ص��دارة بطولة الصانعني 
وسيحصد اللقب ل��و حقق 40 نقطة 
أكثر من منافسه »املنافسة على اللقبني 

مفتوحة، مهمتنا واضحة متاما«.
وأضاف »أداء السيارة كان جيدا في 
الفترة األخيرة ورمبا في أفضل وقت 
م��ن امل��وس��م، السائقان ميلكان الثقة 

للضغط بأقصى حد«.
وف����از ف��رس��ت��اب��ن ف��ي 9 س��ب��اق��ات 
هذا املوسم مقابل 7 لهاميلتون، لكن 
املنافسة أصبحت أصعب بعد تطور 

مرسيدس مؤخرا.
ويحتاج فرستابن إلنهاء السباق في 
املركز الثاني على األقل، لو أراد احلفاظ 
على ص��دارة البطولة أو حسمها قبل 

سباق من النهاية.
ول����و اح���ت���ل ه��ام��ي��ل��ت��ون امل��رك��ز 
اخلامس على األق��ل، سيتأجل احلسم 
إل��ى أبوظبي، حتى لو ف��از فرستابن 
بالسباق وحصل على نقطة إضافية، 

جراء حتقيق أسرع لفة.
لكن السائق البريطاني يستطيع 
التساوي في عدد النقاط مع فرستابن، 
لو فاز وحقق أسرع لفة وأنهى منافسه 

الهولندي السباق في املركز الثاني.
وقال فرستابن الذي بدأ مشواره في 

فورموال 1 بعمر 17 عاما في 2015 »أنا 
هادئ، أعلم أنه يجب علي تقدمي أفضل 
ما لدي دائما وسنعرف كيف ستنتهي 
األمور. لم ُيحسم أي شيء بعد ونحن 
على قدر التحدي، ما زال هناك سباقان 

وسنقدم أقصى ما لدينا بالتأكيد«.
ويستطيع ف��ي��راري حسم املركز 
الثالث في بطولة الصانعني متفوقا 

على مكالرين.
ويتقدم الفريق اإلي��ط��ال��ي بفارق 
39.5 نقطة عن مكالرين مع تبقي 44 

نقطة بعد جدة.
وستقيم ف��ورم��وال 1 ح��ف��ل تأبني 
ف��ران��ك وليامز مالك وم��ؤس��س فريق 
وليامز السابق والذي توفي يوم األحد 

املاضي.
ووليامز هو ثالث أجنح فريق في 
تاريخ البطولة ومت بيعه في العام 

املاضي لكنه ما زال يحتفظ باسمه.  صراع شرس بني هاميلتون وفيرستابن 


