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نجوم فرنسا نجوم فرنسا 
ينهون رحلة بولنداينهون رحلة بولندا

تأهل المنتخب الفرنسي للدور 
ربع النهائي بعد تغلبه على 

نظيره البولندي 3 - 1 في 
الدور ثمن النهائي.

سّجل مهاجم فرنسا كيليان مبابي 
ثــنــائــيــة ومــــــّرر كــــرة حــاســمــة ألولــيــفــيــه 
جيرو، لتخرج فرنسا حاملة اللقب بفوز 
مستحق عــلــى بــولــنــدا 3 - 1 أمـــس على 
استاد الثمامة، وتبلغ الدور ربع النهائي 

من مونديال قطر 2022 في كرة القدم.
افـــتـــتـــح جـــيـــرو الــتــســجــيــل بــتــمــريــرة 
مــن مــبــابــي )44( ليصبح افــضــل هــداف 
فــي تــاريــخ منتخب بــاده مــع 52 هدفا، 
قــبــل ان يــضــيــف مــبــابــي ثــنــائــيــة جميلة 
)74 و90+1(، ورّد هداف بولندا روبرت 
ليفاندوفسكي بــهــدف شــرفــي مــن ركلة 
جـــزاء فــي مــحــاولــتــه الــثــانــيــة )90+9 من 

ركلة جزاء(.
وهي المرة الثالثة تواليا التي يبلغ 
فــيــهــا الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي الــــــدور ربــع 

النهائي.

 عودة إلى األساسيين 

وبعدما أشرك التشكيلة الرديفة ضد 
تونس في الجولة األخيرة بعد ضمان 
فــريــقــه الــتــأهــل وخــســرهــا، عـــاد الــمــدرب 
ــى الــتــشــكــيــلــة ذاتــهــا  ــان الــ ديـــديـــيـــه ديـــشـ
الــتــي خــاضــت الـــمـــبـــاراة ضـــد الــدنــمــارك 
في الجولة الثانية من دور المجموعات 

.)1 - 2(

كانت األفضلية منذ البداية لفرنسا 
الـــتـــي تـــحـــاول أن تــصــبــح أول منتخب 

يحتفظ بلقبه منذ البرازيل عام 1962.
وأطلق أوريليان تشواميني كرة قوية 
ــارج الــمــنــطــقــة أبــعــدهــا الـــحـــارس  ــ مـــن خـ

البولندي فويتشيخ شتشيزني )11(.
وقام عثمان ديمبيليه بمجهود فردي 
وراوغ أكــثــر مــن مــدافــع بــولــنــدي قبل ان 
يطلق كرة زاحفة ارتمى عليها الحارس 

البولندي بسهولة )17(.
وكـــانـــت أول فــرصــة بــولــنــديــة عندما 
انتزع ليفاندوفسكي الكرة على مشارف 
المنطقة وأطلقها قوية بيسراه مرت الى 

جانب القائم االيمن )20(.
وأضــاع جيرو فرصة ال تهدر عندما 
مـــــرر لــــه ديــمــبــيــلــي كـــــرة خـــالـــصـــة أمــــام 
بـــاب الــمــرمــى لكنه ســددهــا فــي الــخــارج 
)29(. وراوغ مــبــابــي مـــات كـــاش يمينا 
ويسارا قبل ان يطلق كرة قوية ابعدها 

شتشيزني )34(.
وسنحت فرصة خطيرة لبولندا امام 
مهاجمها بيوتر جيلينسكي الذي وجد 
نفسه غير مراقب عند نقطة الجزاء، لكن 
لــوريــس كـــان لــمــحــاولــتــه بــالــمــرصــاد ثم 
تــهــيــأت الــكــرة امـــام يــاكــوب كامينسكي 
ســدهــا زاحـــفـــة وابـــعـــدهـــا فـــــاران قــبــل ان 

تجتاز خط المرمى )37(.

ونـــجـــح الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي فـــي فك 
شــيــفــرة دفـــاع نــظــيــره الــبــولــنــدي عندما 
مرر مبابي كرة في العمق باتجاه جيرو 
الذي تخلص من مراقبه كاسرا مصيدة 
التسلل وسددها زاحفة بعيدا عن متناول 

شتشيزني )44(.
والــهــدف هــو الــثــالــث لجيرو فــي هذه 

النسخة.
واســـتـــهـــلـــت فـــرنـــســـا الــــشــــوط الــثــانــي 
بالحصول على ركلة حــرة مباشرة من 
الــجــهــة الــيــســرى اثــــر اعـــاقـــة ديــمــبــيــلــيــه، 
ــان لــكــن  ــزمــ ــريــ ــوان غــ ــ ــطـ ــ فـــانـــبـــرى لـــهـــا انـ

الحارس البولندي ابعدها )48(.
ــرة عـــرضـــيـــة داخــــل  ــ ومــــــرر كـــونـــديـــه كـ
المنطقة غمزها جيرو لكنها جاءت في 

الشباك الخارجية )64(.

 مبابي يحسم 

وحـــســـم مــبــابــي الــنــتــيــجــة لمصلحة 
مــنــتــخــب بـــــاده بــنــســبــة كــبــيــرة عــنــدمــا 
وصلت إليه الكرة من ديمبيليه، فسيطر 
عليها قــبــل ان يطلقها قــويــة فــي سقف 

الشباك )74(.
ونجح مبابي في اضافة الهدف الثالث 
لــمــنــتــخــب بــــاده بــتــســديــدة لــولــبــيــة في 

الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع.

ــفــــرد مــبــابــي فـــي صــــــدارة تــرتــيــب  وانــ
الهدافين برصيد 5 أهداف، ورفع رصيده 
فـــي مــخــتــلــف الــنــهــائــيــات إلـــى 9 أهـــداف 
)بــيــنــهــا 4 فــي مــونــديــال 2018(، ليعزز 
ــثـــانـــي عـــلـــى صــعــيــد مــنــتــخــب  مــــركــــزه الـ
ــــاده بــعــد الـــرقـــم الــقــيــاســي الــمــوجــود  بـ
فــي حــوزة جوست فونتين صاحب 13 
هــدفــا سجلها فــي نسخة واحـــدة كانت 

عام 1958.
كما انــه الهدف الرقم 16 لمبابي في 

اخر 14 مباراة دولية.
واحتسب الحكم ركلة جــزاء لبولندا 
فــي الــثــوانــي األخـــيـــرة مــن الــمــبــاراة اثــر 
لمسة يد لدايو أوباميكانو انبرى لها 
ليفاندوفسكي وانــقــذهــا لــوريــس، لكن 
الحكم امــر باعادتها لــخــروج الــحــارس 
الفرنسي من مرماه مبكرا، فنجح الهداف 
الــبــولــنــدي فــي ترجمتها فــي محاولته 

الثانية.
والمباراة هي الثانية بين المنتخبين 

فــي الــنــهــائــيــات، كــانــت االولـــى 
عـــلـــى الــــمــــركــــزيــــن الـــثـــالـــث 

والـــرابـــع فــي نــســخــة عــام 
1982 وانــــتــــهــــت بـــفـــوز 

بولندا 3 - 2.
)أ ف ب(

ماكرون يتنبأ بالنتيجة

تنبأ الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، بنتيجة مــبــاراة 
منتخب بــاده ضد بولندا في كــأس العالم، قبل دقائق قليلة من 
لقاء الفريقين، في دور الـ16 بحسب تصريحات أبرزتها صحيفة 

»لو باريزيان« الفرنسية. 
وقال ماكرون لنفس الصحيفة قبل المباراة »أتوقع أننا سنتأهل 

لدور الثمانية. سنفوزعلى بولندا بنتيجة 1-3«.
ــاف الــرئــيــس الــفــرنــســي »لــيــفــانــدوفــســكــي ســيــســجــل هــدفــا  ــ وأضـ
لمنتخب بولندا، بينما سيحرز مبابي وجيرو هدفين، جيرو يسعى 

وراء إنجاز تاريخي، وربما سيكون له دور في الهدف الثالث«.
وأكد إيمانويل ماكرون، أنه سيتوجه إلى قطر لمساندة الديوك، 

حال تأهل منتخب فرنسا للدور قبل النهائي.
ويأمل منتخب فرنسا في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية على 

التوالي والثالثة في تاريخه بعد مونديالي 1998 و2018.

 المباراة في سطور

المباراة: فرنسا - بولندا 1-3
الملعب: استاد الثمامة - الدوحة

ً
الجمهور: 40989 متفرجا

الدور ثمن النهائي
الحكم: الفنزويلي خيسوس فالنسويا

األهداف:
فرنسا: أوليفييه جيرو )44(، كيليان مبابي )74 و1+90(

بولندا: روبرت ليفاندوفسكي )90+9 من ركلة جزاء(

اإلنذارات:
فرنسا: أوريليان تشواميني )32(

بولندا: بارتوش بيريشينسكي )47(

التشكيلتان:
فرنسا: هوغو لوريس - جول كونديه )أكسل ديزازي 2+90(، 
رافــايــل فـــاران، دايــو اوباميكانو، تيو هرنانديز - أوريليان 
ــان رابـــيـــو - عثمان  ــ تــشــوامــيــنــي )يـــوســـف فــوفــانــا 66(، أدريــ
ديمبيليه )كينغسلي كومان 76(، انطوان غريزمان، كيليان 

مبابي - أوليفييه جيرو )ماركوس تورام 76(
المدرب: ديدييه ديشان

بولندا: فويتشيخ شتشيزني - ماتي كاش، كميل غليك، ياكوب 
كيفيور )يان بدناريك 87(، بارتوش بيريشينسكي - غرزيغورز 
كريخوفياك )كريستيان بييليك 71( - سيباستيان شيمانسكي 
)أركــاديــوش ميليك 64(، بيوتر جيلينسكي، برزيميساف 
فرانكوفسكي )كميل غروشيتسكي 87(، ياكوب كامينسكي 

)نيكوال زاليفسكي 71(- روبرت ليفاندوفسكي.
المدرب: تشيساف ميخنيفيتش

)أ ف ب(

خـــاض قــائــد فــرنــســا وحــارســهــا هوغو 
لوريس مباراته الرقم 142 على الصعيد 
الدولي، بعد مشاركته مع منتخب باده 
أمـــــام بـــولـــنـــدا مـــعـــادال الـــرقـــم الــقــيــاســي 
الوطني باسم المدافع السابق ليليان 
ــم تــيــيــري  ــ ــادل رقـ ــ ــه عــ ــ تــــــــورام، كـــمـــا أنـ
هنري ونظيره فابيان بارتيز، كأكثر 
الاعبين تمثيا لفرنسا في نهائيات 

كأس العالم مع 17 مباراة.

لوريس يعادل رقم تورام

قال المدرب الفرنسي لمنتخب الديوك ديدييه ديشان بعد انتهاء 
المباراة، إذ وجه له بعض الصحافيين األسئلة حول جهود مبابي في 

المباراة »مبابي يحل مشاكل كثيرة. لديه قــدرة كبيرة على ذلــك، وهــذا األمــر جيد 
بالنسبة لنا«.

وأضاف »هذا الفريق أظهر تضامنا كبيرا منذ البداية، وبطبيعة الحال، فإن نتيجة 
كهذه تؤكد ذلك«.

وقال المدرب الفرنسي إن رحلة المنتخب نحو المحافظة على اللقب مستمرة، وان هذه 
المجموعة قادرة على تحقيق نتائج مميزة خال الفترة المقبلة.

ً
 كبيرا

ً
ديشان: الفريق أظهر تضامنا

جيرو الهداف التاريخي للديوك
أصــبــح الــمــهــاجــم أولــيــفــيــيــه جــيــرو 
الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي 
لكرة القدم بافتتاحه التسجيل في 
مرمى بولندا، في الشوط االول من 
 الــمــبــاراة الــتــي انــتــهــت بــفــوز فرنسا 
3 - 1على ملعب الثمامة في الدوحة 
فــي الـــدور ثمن النهائي لمونديال 

قطر.

وســـّجـــل جــيــرو الـــهـــدف فـــي الــدقــيــقــة 
44 رافــعــا غلته الــدولــيــة إلــى 52 هدفا، 
مــتــوفــقــا عــلــى شــريــكــه الــســابــق تييري 
هنري الذي كان يحمل الرقم القياسي 

منذ عام 2009.
وهو الهدف الرابع لجيرو )36 عاما( 
في نهائيات كأس العالم، وذلك بعد 12 
يوما على ثنائيته في مرمى أستراليا 

)4 - 1( في الجولة االولى، وبعد ثماني 
ســـــنـــــوات مـــــن هــــدفــــه األول، فـــــي دور 
المجموعات للعرس العالمي في مرمى 

سويسرا )5 - 2( عام 2014.
لــم يهز جيرو الشباك فــي مونديال 
روسيا 2018، لكنه كان صانعا للتتويج 

باللقب.
فقط قبل اشهر قليلة وتحديدا في 
ــان جـــيـــرو يظن  ســبــتــمــبــر الـــمـــاضـــي، كــ
 مشاركته في مونديال قطر بعيدة 

ّ
ان

المنال.
ــمـــدرب ديــديــيــه  قــبــل عــــام، لـــم يــكــن الـ
 
ّ
ديـــشـــان يـــقـــوم بــاســتــدعــائــه طــالــمــا أن

مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة حاضر 
للمشاركة. لكن مهاجم ميان االيطالي 
، وفاز بمكانه 

ً
 دائما

ً
جعل نفسه خيارا

ــة بــنــزيــمــة  ــابـ ــم أّدت اصـ مـــــّرة أخــــــرى. ثـ
وغــيــابــه عـــن مــونــديــال قــطــر بــانــتــزاعــه 

.
ً
 أساسيا

ً
موقعا

)أ ف ب(

قال أوليفر جيرو مهاجم المنتخب الفرنسي بعد انتهاء المباراة، 
حيث وجه له بعض الصحافيين سؤااًل عن احتفاله الحار مع مبابي 
 لعدم 

ً
الــذي مــّرر لــه الــكــرة الحاسمة فــي هدفه القياسي »كنت محبطا

 
ً
ترجمة عرضية أو اثنتين من مبابي في بداية المباراة، إذ كنت راغبا

 بطريقة مناسبة«.
ً
في التسجيل ومبابي يجدني دائما

وقال جيرو انه يجب على منتخب فرنسا االستعداد للدور المقبل، 
والتفكير في المباراة القادمة إلكمال رحلة المشوار في المحافظة على 

اللقب العالمي.

ــابـــي الــــثــــانــــي فــي  ــبـ ــــدف مـ هــ
المرمى البولندي )رويترز(

 في البداية
ً
أوليفر: كنت محبطا

https://www.aljarida.com/article/6796
https://www.aljarida.com/article/6796
https://www.aljarida.com/article/6796
https://www.aljarida.com/article/6754
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بعدما كان منتظرا ومخططا أن يحظى 
المنتخب األلماني لكرة القدم باحتفالية 
كبيرة وتاريخية بمباراته الدولية رقم 1000 
من خالل بطولة كأس العالم 2022 في قطر، 
جاء إخفاق الفريق في البطولة ليضع هذه 

االحتفالية في مأزق حقيقي.
وخـــاض المنتخب األلــمــانــي حــتــى اآلن 
997 مــبــاراة دولــيــة، وكـــان مــن المتوقع أن 
ــدور قبل  ــ تــكــون مــبــاراتــه رقـــم 1000 فـــي الـ
النهائي للمونديال القطري، ولكن الفريق 
ودع البطولة مبكرا من الدور األول لتصبح 
الــمــبــاراة الــمــرجــحــة لــهــذه االحــتــفــالــيــة هي 
إحدى المباريات الودية في منتصف 2023 

مما قد يفقد االحتفالية كثيرا من بريقها.
وفــيــمــا يــعــمــل االتـــحـــاد األلــمــانــي للعبة 
ــة أســـبـــاب اإلخـــفـــاق في  ــ حــالــيــا عــلــى دراســ
مونديال 2022، يحتاج االتحاد في نفس 
الوقت للتفكير في هذه االحتفالية، التي لن 
تحدث في 14 ديسمبر الجاري على استاد 

»البيت« في الخور مثلما كان متوقعا.
ولم يتحدد حتى اآلن موعد أو مكان أو 
الطرف الثاني للمباراة، التي سيحتفل فيها 

المنتخب األلماني بهذه االحتفالية، ولكنه 
من المنتظر اآلن أن تقام في يونيو 2023.

ويخوض المنتخب األلماني في مارس 
الــمــقــبــل أول مــبــاراتــيــن اســتــعــدادا لبطولة 
كــأس األمــم األوروبــيــة )يـــورو 2024(، التي 

تستضيفها ألمانيا.
ــــذا رصـــيـــد  ــهـ ــ وســــتــــرفــــع الـــــمـــــبـــــاراتـــــان بـ
المنتخب األلماني إلى 999 مباراة دولية؛ 
علما بــأن المباريات الــــ997 التي خاضها 
الفريق حتى اآلن شهدت 576 انتصارا و207 

تعادالت و213 هزيمة.

الخيارات محدودة

ومــن المنتظر أن تــكــون الــخــيــارات أمــام 
المنتخب األلماني محدودة لهذه المناسبة 
الــــتــــي ســيــحــتــفــل مــــن خـــاللـــهـــا بـــالـــمـــبـــاراة 
الــدولــيــة رقـــم 1000 فــي تــاريــخــه، ألن أبــرز 
الـــبـــدائـــل ســتــكــون هـــي مــنــتــخــبــات إنــكــلــتــرا 
وفرنسا وبلجيكا والنمسا، التي ستخوض 
تــصــفــيــات يــــورو 2024 ضــمــن مــجــمــوعــات 
تضم خمسة منتخبات فقط ويمكنها أن 

تجد مواعيد للمباريات الودية في أجندتها.
ونـــظـــرا لــكــون ألــمــانــيــا الــبــلــد المضيف 
ليورو 2024، لن يخوض المنتخب األلماني 
التصفيات، ولكن الفريق سيخوض عشر 
مباريات ودية في 2023، ستبدأ بمباراتين 
في 22 و28 مارس المقبل سواء كان بقيادة 
الــمــدرب الــحــالــي هــانــزي فليك أو خليفته 
طبقا لما سيقرره االتحاد األلماني للعبة 
بعد اجتماعه المرتقب خالل الفترة المقبلة.
وبــعــد هــذا االجــتــمــاع، سيحدد االتــحــاد 
األلماني أيضا أماكن هذه المباريات العشر 

والطرف الثاني لهذه المباريات.
وحــتــى مــوعــد يـــورو 2024، الــمــقــررة من 
14 يونيو إلــى 14 يوليو 2024، لــن يكون 
أمام المنتخب األلماني أي مباريات رسمية 
بعدما خرج الفريق صفر اليدين من دوري 
أمم أوروبــا بالهزيمة أمام نظيره المجري 
صفر 1- ليتأكد غيابه عن نهائيات البطولة، 
والـــتـــي تـــقـــام فـــي صــيــف 2023 بــمــشــاركــة 
مــنــتــخــبــات هــولــنــدا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 

وكرواتيا.
)د ب أ(

العبو منتخب ألمانيا بعد اإلقصاء من المونديال

إخفاق المونديال يفسد احتفالية المانشافت بـ »األلفية«

    المباراة في سطور

المباراة: إنكلترا - السنغال 0-3
الملعب: استاد البيت - الخور

الجمهور: 65985 متفرًجا

الدور ثمن النهائي
الحكم: السلفادوري إيفان بارتون

األهداف:
إنكلترا: جوردان هندرسون )38(، هاري كين )45+3(، بوكايو 

ساكا )57(

اإلنذارات:
السنغال: خاليدو كوليبالي )76(

التشكيلتان:
إنكلترا: جـــوردان بيكفورد - كايل ووكــر، جــون ستونز )إريــك 
دايــر 76(، هــاري ماغواير، لــوك شو - ديكالن رايــس، جــوردان 
هندرسون )كالفين فيليبس 82(، جــود بيلينغهام )مايسون 
ماونت 76( - بوكايو ساكا )ماركوس راشفورد 65(، هاري كين، 

فيل فودن )جاك غريليش 65(
المدرب: غاريث ساوثغيت

السنغال: إدوار مندي - يوسف سابالي، خاليدو كوليبالي، 
عبدو ديالو، إسماعيل جاكوبس )فوديه بالو 84( - إسماعيال 
سار، نامباليس مندي، باتيه سيس )باب غي 46(، كريبان دياتا 
)باب ماتار سار 46( - إيليمان ندياي )بامبا ديينغ 46(، بوالي 

ديا )فامارا دييديو 72(
المدرب: أليو سيسيه

)أ ف ب(

تأهل المنتخب اإلنكليزي 
للدور ربع النهائي لبطولة 

 في 
ً
كأس العالم المقامة حاليا

الدوحة، بعد فوزه على نظيره 
السنغالي بثالثية نظيفة.

ــدور ربـــع  ــ ــ بــلــغــت إنـــكـــلـــتـــرا الـ
النهائي لمونديال قطر 2022 
ــرة الــــقــــدم، بـــفـــوزهـــا على  فـــي كــ
ـــس فــي  الـــســـنـــغـــال 3- صـــفـــر أمــ
الدور ثمن النهائي على استاد 

البيت بمدينة الخور.
وافتتح جــوردان هندرسون 
الــتــســجــيــل لــمــنــتــخــب »األســــود 
ـــع 

ّ
الـــثـــالثـــة« )38( قـــبـــل أن يـــوق

القائد هاري كين، أفضل هّداف 
فــــي مـــونـــديـــال روســــيــــا 2018، 
 على هدفه األول في قطر 

ً
أخيرا

)45+3(، ويضيف بوكايو ساكا 

الثالث )57(. وضــربــت إنكلترا 
موعًدا نارًيا في دور الثمانية 
ــلــــى الـــمـــلـــعـــب ذاتــــــــه الـــســـبـــت  عــ
المقبل مع فرنسا الفائزة على 

بولندا 1-3.
وحرمت إنكلترا بطل إفريقيا 
ــدور ربـــع النهائي  مــن بــلــوغ الــ
للمرة الثانية في تاريخه بعد 
2002، عــنــدمــا حــقــق اإلنـــجـــاز 
بـــقـــيـــادة مـــدربـــه الـــحـــالـــي ألــيــو 

سيسيه.
وهـــذه الــمــرة الــعــاشــرة التي 
تبلغ إنكلترا الدور ربع النهائي 
ــًيـــا، عــلــًمــا أنــهــا  والــثــانــيــة تـــوالـ
سقطت في نصف نهائي 2018 

أمام كرواتيا.
والتــزال إنكلترا تلهث خلف 
لقب عالمي ثاٍن منذ أن حققت 
األول عــلــى أرضــهــا فــي 1966، 
بينما انتهى مشوارها عند دور 
األربعة مرتين في 1990 و2018.

وكانت هذه المواجهة األولى 
ــــالق فـــي الــنــهــائــيــات  عــلــى اإلطــ
العالمية بين البلدين، وأكدت 
إنــكــلــتــرا مـــجـــدًدا تــفــوقــهــا على 
الــمــنــتــخــبــات اإلفــريــقــيــة رافــعــة 
رصـــيـــدهـــا الـــــى 5 انـــتـــصـــارات 

وثالثة تعادالت.
ــاب رحــــيــــم ســتــيــرلــيــنــغ،  ــ ــ وغـ
الــــذي شــــارك أســاســًيــا فــي أول 
مــبــاراتــيــن عــن الــمــواجــهــة، ولــم 
ــتــــواجــــد حـــتـــى عـــلـــى مــقــاعــد  يــ
االحــتــيــاط »لـــظـــروف عــائــلــيــة«، 
وفق ما أفاد حساب المنتخب 

قبل المباراة.
ــاد خــــط هـــجـــوم إنــكــلــتــرا  ــ وقــ
كين وفــيــل فـــودن وســاكــا الــذي 
عـــاد إلـــى التشكيلة االســاســيــة 
على غـــرار أول مــبــاراتــيــن، كما 
ارتـــأى ساوثغيت اإلبــقــاء على 
ثالثة العبين في الوسط مبقًيا 
هندرسون إلــى جانب ديكالن 
رايـــــــــس وجـــــــــود بـــيـــلـــيـــنـــغـــهـــام، 
مــســتــبــعــدا مـــايـــســـون مـــاونـــت 

للمباراة الثانية توالًيا.
ــابــــات كــتــيــبــة  ــيــ أمــــــا أبـــــــرز غــ
ــا غــي  ــ ــســ ــ ســـيـــســـيـــه فــــكــــان إدريــ
الــــمــــوقــــوف لــتــلــقــيــه بــطــاقــتــيــن 

صفراوين في دور المجموعات، 
علًما بأنه شــارك أســاســًيــا في 

جميع المباريات الثالث.

 ضغط سنغالي

وأمـــام 65985 مــتــفــرًجــا، هدد 
بوالي ديا في الدقيقة الرابعة من 
المباراة بعدما اخترق في العمق 
وتجاوز هاري ماغواير متوغال 
داخل المنطقة، لكنه لم يستطع 
الــســيــطــرة عــلــى الــــكــــرة، لــيــخــرج 
ويــلــتــقــطــهــا الــــحــــارس جـــــوردان 

بيكفورد.
ــت إنـــكـــلـــتـــرا لــصــنــاعــة  ــ ــانـ ــ وعـ
الفرص في أول 20 دقيقة، وسط 
ــالـــي عـــلـــى حـــامـــل  ــنـــغـ ضـــغـــط سـ
الــكــرة كـــاد يــؤتــي ثــمــاره عندما 

افتك يوسف سابالي الــكــرة من 
ماغواير ورفع عرضية عن الجهة 
اليمنى تابعها ديا على الطائر، 
ارتطمت بجون ستونز، وتهيأت 
على باب المرمى أمام اسماعيال 
سار الذي سددها فوق العارضة 

بطريقة غريبة )23(.
ــود الــتــيــرانــغــا«  ــ ــل »أســ ــ وواصــ
ضغطهم، وأجبروا اإلنكليز على 
الوقوع في الخطأ، واعترض سار 
تمريرة سيئة مــن ساكا وراوغ 
عــلــى مــشــارف الــمــنــطــقــة قــبــل ان 
يمرر كرة الى ديا سددها بيسراه 
قوية تصدى لها بيكفورد برجله 

.)32(
وعـــــلـــــى وقــــــــع قــــــــرع الـــطـــبـــول 
ورقـــص الجماهير السنغالية، 
التي ال تكل وال تمل من صافرة 

الــبــدايــة حــتــى الــنــهــايــة، سجلت 
ــــدف األول عــكــس  ــهـ ــ إنـــكـــلـــتـــرا الـ
مجريات اللقاء بعد تبادل جميل 
للكرة على الرواق األيسر قبل أن 
يمرر كين بينية إلى بيلينغهام 
داخل المنطقة ومنه عرضية الى 
هندرسون غير المراقب تابعها 

من منتصفها في الشباك )38(.
ورفــــع الـــهـــدف مـــن مــعــنــويــات 
اإلنـــكـــلـــيـــزي وكــــــاد كـــيـــن يــســجــل 
الـــهـــدف الــثــانــي بــعــدمــا وصلته 
عرضية من ساكا الى منتصف 
المنطقة سددها فوق العارضة 

.)41(

كين يفتتح رصيده 

ــر بــيــلــيــنــغــهــام العـــب  ــ ــهـ ــ وأظـ

بوروسيا دورتموند األلماني 
لماذا تلهث خلفه كبار االندية 
االوروبــــيــــة، عــنــدمــا افــتــك الــكــرة 
في المنطقة وشن هجمة مرتدة 
ا العَبين، قبل ان يمرر الى 

ً
مراوغ

فودن ومنه الى كين، الذي سدد 
مـــن داخــــل الــمــنــطــقــة الــــى يمين 
حارس تشلسي االنكليزي إداور 

مندي )3+45(.
وبـــــــات كـــيـــن الـــــــذي ســـجـــل 6 
أهـــداف فــي روســيــا 2018، على 
ُبـــعـــد هــــدف مـــن مـــعـــادلـــة الــرقــم 
القياسي لــوايــن رونــي كأفضل 
هــــــداف فــــي تــــاريــــخ الــمــنــتــخــب، 
بعدما رفع عدد أهدافه الدولية 

الى 52.
ــه تـــبـــديـــال  ــيـ ــسـ ــيـ وأجـــــــــــرى سـ
ثالثًيا مع انطالق الشوط الثاني 

فــي محاولة للعودة بالنتيجة 
مشرًكا باب غي، وكريبان باب 

ماتار سار وبامبا ديينغ.
إال أن الــــرد جـــاء ســريــًعــا من 
اإلنــكــلــيــز بــهــدف ثــالــث بــعــد أن 
استعاد فــودن كــرة فقدها كين 
فــي منتصف الملعب وانطلق 
على الجهة اليسرى ومــرر كرة 
خالصة الى ساكا أمام المرمى 

تابعها في الشباك )57(.
ــم يــشــهــد الـــشـــوط الــثــانــي  ولــ
ــع  ــراجــ ــر وســـــــط تــ ــ ــذكـ ــ ــا تـ ــ ــرًصــ ــ فــ
ــقــــاع الــمــنــتــخــبــيــن، لــتــحــافــظ  ايــ
إنكلترا على نظافة شباكها في 
الــمــونــديــال فــي ثـــالث مــبــاريــات 
توالًيا للمرة األولى منذ نسخة 

2002 بحراسة ديفيد سيمان.
)أ ف ب(

»أشبال« إنكلترا رّوضوا »أشبال« إنكلترا رّوضوا 
»أسود التيرانغا«»أسود التيرانغا«

ساكا يحتفل بتسجيله الهدف الثالث )رويترز(

https://www.aljarida.com/article/6852
https://www.aljarida.com/article/6858
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ــراز لقبها الــســادس  تــأمــل الــبــرازيــل الساعية إلـــى إحــ
وتعزيز رقمها القياسي، استعادة خدمات نجمها نيمار 
عندما تالقي كوريا الجنوبية في الــدور ثمن النهائي في 
مونديال قطر 2022 كرة  اليوم على استاد 974، حيث 
تريد توجيه رسالة أمل ألسطورتها بيليه الذي 

يعاني المرض.
قل بيليه )82 عاما(، الوحيد المتوج بلقب 

ُ
ون

المونديال ثالث مرات، إلى مستشفى في ساو 
باولو في وقت سابق من هذا األسبوع إلجراء 
ما وصفه األطباء بأنه »إعادة تقييم« للعالج 
الــكــيــمــيــائــي الــــذي يــخــضــع لـــه مــنــذ جــراحــة 
استئصال ورم في القولون في سبتمبر من 

العام الماضي.
أما نيمار، فقد أصيب بالتواء في كاحله 
أواخـــر الــمــبــاراة األولـــى ضــد صربيا )2 - 
صفر( وغاب عن المباراتين التاليتين ضد 
سويسرا )1 - صفر( والكاميرون )صفر- 1(، 
 أن اللقاء األخير أراح فيه المدرب تيتي 

ً
علما

تشكيلته األساسية بشكل شبه كامل.
وخضع نيمار لعالج مكثف في األيام األخيرة 
ولـــم يــغــادر الــفــنــدق حتى الجمعة، عندما تــواجــد على 
أرضية ملعب لوسيل لتشجيع زمالئه ضد الكاميرون 
، كما أنه شارك في فترة التحمية 

ً
 ومبتسما

ً
وبدا مرتاحا

لفريقه على مشارف الملعب.
، لم تبتسم نهائيات كــأس العالم لنيمار 

ً
وعموما

ــى اآلن، فــفــي  ــتــ حــ
الـــمـــونـــديـــال الـــذي 

استضافته بالده عام 2014، تعرض إلصابة بالغة في ربع 
النهائي في ظهره ضد كولومبيا ولم يكمل البطولة التي 
مني فيها »سيليساو« بخسارة تاريخية أمام ألمانيا 7-1 
 بخسارة جديدة أمام 

ً
في نصف النهائي، ثم أنهاها رابعا

هولندا بثالثية نظيفة.
وفي مونديال روسيا، عانى نيمار من إصابة في مشط 
القدم قبل نحو ثالثة أشهر منها وخاضها ولــم يكن في 

كامل لياقته البدنية.
ولم يحرز نيمار أي لقب كبير مع منتخب بالده حتى 
اآلن واكتفى بالميدالية الذهبية األولمبية عندما استضافت 
بـــالده األلــعــاب عــام 2016. وحتى عندما أحـــرز المنتخب 
البرازيلي لقب بطل كوبا أميركا عام 2019، غاب نيمار عن 

.
ً
البطولة بأكملها إلصابته أيضا

ولم يشأ طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو السمار 
تأكيد مشاركة نيمار من عدمها في المباراة ضد كوريا 

الجنوبية.
وال شــك أن المنتخب البرازيلي فــي حاجة إلــى مهارة 
 في المباراة 

ً
نيمار على أرضية الملعب، وبدا ذلك واضحا

ضد سويسرا، حيث افتقد سيليساو إلى العب يقوم بتسريع 
اإليقاع وانتظر حتى الدقيقة 82 ليسجل له كازيميرو هدف 

المباراة الوحيد.

مشكلة الظهير األيسر

وعلى الرغم من وفرة المهاجمين في صفوف 
المنتخب الــبــرازيــلــي، فقد اكتفى بتسجيل 3 
أهـــداف فقط في 3 مباريات، وهــي أدنــى نسبة 

من بين المنتخبات المرشحة لنيل اللقب في 
المونديال الحالي.

ويـــواجـــه الـــمـــدرب تيتي مشكلة فــي مركز 
الظهير األيسر، فقد أصيب ساندرو في المباراة 
ضد سويسرا، ثم حذا حــذوه أليكس تيليس في 
المباراة ضد الكاميرون، ليغيب عن البطولة مع 

مهاجم أرسنال اإلنكليزي غابريال جيزوس.
والتقى المنتخب البرازيلي بنظيره الكوري 7 مرات 

وفاز في 6 منها آخرها بنتيجة 5-1 في يونيو الماضي، 
وخسر واحدة، لكنها المرة األولى التي يواجه فيه نظيره 

اآلسيوي في بطولة رسمية.

كوريا منتشية بالفوز على البرتغال

في المقابل، عاد المنتخب الكوري الجنوبي من بعيد في 
هذه البطولة، فبعد أن انتزع التعادل السلبي من األوروغواي 

في مباراته األولى، خسر أمام غانا 2-3 ثم دخل الجولة 
االخيرة والمبادرة ليست في يده، لكن األمور صبت 

في صالحه في النهاية من خالل فوزه المتأخر على 
البرتغال 1-2 وفي الوقت ذاته خسارة غانا أمام 

األوروغواي صفر2- والتي أخرجت المنتخبين 
 من السباق.

ً
األخيرين رسميا

ويطمح المنتخب الــكــوري رغــم صعوبة 
ـــى تــحــقــيــق مـــفـــاجـــأة جــــديــــدة في  مــهــمــتــه إلــ

الــمــونــديــال، خصوصا أن الفريق يمتلك 
من اإلمكانيات ما يؤهله لذلك، لكن األمر 

يتطلب بذل مجهودات مضاعفة.

كـــان صــاحــب الــتــمــريــرة الحاسمة 
الرائعة التي أهدت لكوريا الجنوبية 
هدف الفوز القاتل 2-1 على البرتغال، 
وبطاقة العبور الى األدوار اإلقصائية 
لــلــمــرة الــثــالــثــة فــي تــاريــخــهــا، ويــأمــل 
هيونغ مين سون أن يحقق »محاربو 
تايغوك« معجزة أخرى أمام البرازيل.

ولــــم يــســجــل بــعــد نــجــم تــوتــنــهــام 
االنــكــلــيــزي فــي مــونــديــال قــطــر، لكنه 
مرر الكرة الحاسمة بطريقة رائعة بين 
كثافة مدافعين كانت االغلى لمنتخبه 
الذي تأهل بفضل االهداف المسجلة 
عــلــى حـــســـاب االوروغـــــــــواي بــعــد أن 

تعادال نقاطا وبفارق االهداف.
وبــدأ البعض يستعيد ذكريات 
المنتخب الــذي أذهــل العالم عند 
بلوغه الدور نصف النهائي 
في مونديال 2002 الذي 
اســتــضــافــه عــلــى أرضــه 

بالشراكة مع اليابان.
وتولى مساعد المدرب 
البرتغالي سيرجيو كوشتا اإلشراف 

عـــلـــى الــــمــــبــــاراة ضــــد مــنــتــخــب بــــالده 
الجمعة، بسبب ايقاف مواطنه المدرب 
ــر اعـــتـــراضـــه عــلــى  ــ بــــاولــــو بــيــنــتــو، إثـ
الحكم فــي نهاية الــمــواجــهــة الثانية 
التي خسرتها كوريا الجنوبية 2-3 

ضد غانا.
ــــذه  ــا مـــــــن شـــــــــأن هـ ــ ــتـ ــ ــــوشـ ــل كـ ــ ــلــ ــ وقــ
المقارنات مع إنجاز 2002 بعد التأهل 
الثالث لالدوار االقصائية بعد 2010 

أيضا.
وفـــي نسخة 2022 الــتــي تأهلت 
فــيــهــا ثــالثــة مــنــتــخــبــات تــحــت لـــواء 
ــــى  ــيــــوي لـــلـــمـــرة االولـ ــاد اآلســ ــحــ االتــ
لثمن النهائي، إضافة الى أستراليا 
والـــيـــابـــان الــتــي حــقــقــت انــتــصــاريــن 
مــدويــيــن عــلــى ألــمــانــيــا وإســبــانــيــا، 
ــــال عـــــــن انـــــــتـــــــصـــــــارات مـــثـــيـــرة  ــــضـ فـ
لمنتخبات متواضعة أمــام عمالقة 
وأبـــطـــال ســابــقــيــن، قــد ال تــشــكــل أي 
نتيجة »معجزة« بعد اآلن فــي هذا 
المونديال الجنوني إذا صح وصفه.

أليسون الحارس المتفرج
يــتــمــتــع مــنــتــخــب الــبــرازيــل 
بــأحــد أفــضــل خــطــوط الــدفــاع 
في مونديال 2022 حتى اآلن، 
ــوازاة مـــخـــزون ال ينضب  ــمــ بــ
من المهاجمين في صفوفه، 
ــاه  لـــــدرجـــــة أن حــــــــارس مــــرمــ
ألـــيـــســـون بــيــكــر لــــم يـــقـــم بـــأي 

تصدٍّ قبل مواجهة اليوم.
لــكــن الــنــقــطــة الــــســــوداء أن 
المنتخب البرازيلي هو أحد 

، بــرصــيــد 
ً
األدنـــــــــى تـــســـجـــيـــال

 عــن 
ً
3 أهـــــــداف فــــقــــط، بـــعـــيـــدا

ــة الــــتــــي  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ األهـــــــــــــــــداف الـ
ســـجـــلـــهـــا كـــــل مـــــن مــنــتــخــبــي 
إســبــانــيــا وإنــكــلــتــرا فـــي دور 

المجموعات.
غير أن البرازيل ربما تبني 
فريقها عــلــى أســـاس الــدفــاع، 
كما يعترف كالوديو تافاريل 
حارس المرمى السابق بطل 

الـــعـــالـــم 1994، وهــــو الــفــريــق 
 
ً
 قــويــا

ً
الـــذي كــان يملك دفــاعــا

عندما توج باللقب.
ومــن المتوقع أن يستعيد 
ألـــيـــســـون مــــركــــزه األســــاســــي 
بــيــن الــخــشــبــات الـــثـــالث ضد 
كوريا الجنوبية على استاد 
ــن، إضــــافــــة إلـــى  ــيــ ــنــ 974 االثــ
ثنائي قلب الدفاع المخضرم 
ماركينيوس والقائد تياغو 

ــلــــفــــا، وأمــــامــــهــــمــــا العــــب  ــيــ ســ
ــط الــــدفــــاعــــي الــخــبــيــر  ــ ــــوسـ الـ

كازيميرو.
ــارس لــيــفــربــول  ــ ــدرك حــ ــ ــ ويـ
اإلنكليزي، الذي اختير أفضل 
حـــــارس فــــي الـــعـــالـــم مــــن قــبــل 
»فيفا« عام 2019، أنه سيكون 
لـــديـــه الـــمـــزيـــد مـــن الــعــمــل مع 
بداية مرحلة خروج المغلوب، 
حيث يكتسب حراس المرمى 

أهمية مــتــزايــدة، السيما في 
ــى ركــــالت  ــ ــال الـــــوصـــــول إلــ ــ حــ

الترجيح.
ــة اســــتــــفــــهــــام  ــ ــ ــالمـ ــ ــ ثـــــمـــــة عـ
مـــتـــبـــقـــيـــة، تــتــمــثــل فــــي خــيــار 
العبي األظهرة خالل مواجهة 
كوريا، فالالعبون األساسيون 
فــي هــذيــن الــمــركــزيــن دانــيــلــو 
ــانـــدرو ال يـــزاالن  والــيــكــس سـ
يتعافيان من إصابة تعرضا 
لــــهــــا خــــــــالل الــــــمــــــبــــــاراة ضـــد 
ــا خـــــــرج بـــديـــل  ــمــ صــــربــــيــــا، كــ
 
ً
األخير اليكس تيليس مصابا

فـــي ركــبــتــه ضـــد الــكــامــيــرون، 
ع الــبــطــولــة، فــي حــيــن لم  وودَّ
يعد المخضرم دانــي ألفيش 
ــقـــدم ضــمــانــات  ( يـ

ً
)39 عــــامــــا

دفاعية كاملة.
ســـــيـــــكـــــون إشـــــــــــــــراك إيــــــــدر 
مـــــيـــــلـــــيـــــتـــــاو، مــــــــدافــــــــع ريــــــــال 
مــدريــد، عــلــى الــجــهــة اليمنى 
أحــــــد الـــــخـــــيـــــارات، كـــمـــا فــعــل 
ــيـــة ضــد  ــانـ ــثـ فــــي الــــمــــبــــاراة الـ
سويسرا، وربما يلجأ تيتي 
إلــى إشـــراك دانــيــلــو فــي مركز 
ب  الظهير األيسر، بعد أن تدرَّ
فـــي األيــــــام األخــــيــــرة، ويــبــدو 

 أمامه.
ً
متاحا

ــة  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ لــــــكــــــن األهــــــــــــــم بــ
ــافـــظ عــلــى  لـــلـــبـــرازيـــل أن تـــحـ
ــا، وبــالــتــالــي  ــهـ ــاعـ صـــالبـــة دفـ
ــدر مـــمـــكـــن مــــن الــعــمــل  ــ ــل قــ ــ أقــ
ــــذي كــــان ضيف  أللـــيـــســـون، الـ
ــــن ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ شـــــــــرف عـــــلـــــى الـ

األوليين لفريقه. أليسون بيكر

ق موقف نيمار 
ّ
 تيتي يعل

من المشاركة!
قال مدرب البرازيل تيتي إن نجم الفريق نيمار ينبغي أن يكون 
جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق أمام منتخب كوريا الجنوبية.
وبسؤاله في المؤتمر الصحافي الذي ُعقد أمس عّما إذا كان 
الالعب سيكون متاحا، قال تيتي في البداية: »نعم«، لكنه بعد ذلك 
أوضح أن »نيمار من المفترض انضمامه للتدريب، وأنه إذا سارت 

األمور على ما يرام، سيلعب«.
وتابع: »لديه تدريب محدد، لذلك ال أتوقع حدوث أي موقف«، 
ه لــم يوضح بعد مــا إذا كــان نيمار سيكون ضمن التشكيل 

ّ
لكن

األساسي للفريق أم ال.
وغاب نيمار، وأيضا المدافع دانيلو، عن مباراتي البرازيل في 
دور المجموعات أمــام سويسرا والكاميرون، بسبب إصابة في 

الكاحل تعّرض لها في المباراة أمام صربيا.
ومــن المقرر أن يستمر غياب المدافع دانيلو عن 

ــام كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، كــمــا يغيب  ــ الـــبـــرازيـــل أمـ
ــــذي تـــعـــّرض إلصـــابـــة في  ــانــــدرو، الـ ألــيــكــس ســ

مباراة سويسرا.
وقال: »إنه ليس في وضع يسمح له باللعب«.

كيم يونغ وتشو غو سونغ

السيليساوالسيليساو
لتفادي مفاجآت كوريا الجنوبيةلتفادي مفاجآت كوريا الجنوبية
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معركة شرسة لـ »الساموراي« أمام كرواتيا

يسعى المنتخب الياباني في 
مواجهته اليوم أمام نظيره 

الكرواتي إلى تأكيد تفوقه 
وقهره للمنتخبات األوروبية 

في الدور ثمن النهائي 
لمونديال 2022 بقطر.

بــعــد دور أول تــاريــخــي، يــمــنــي المنتخب 
الياباني النفس بمواصلة مشواره الرائع في 
مونديال قطر وبلوغ ربع النهائي ألول مرة في 
تاريخه، وذلك حين يتسلح بخبرته األوروبية 
وإنجاز الدور األول لمواجهة كرواتيا ونجمها 
لــوكــا مــودريــتــش الــيــوم على ملعب الجنوب 

في الوكرة.
عندما ُسِحبت قرعة النهائيات في أبريل 
الماضي، لم يكن أشــد المتفائلين يتوقع أن 
يخرج المنتخب الياباني »على قيد الحياة« 
مــن المجموعة الخامسة بعدما أوقعته مع 

العمالقين األلماني واإلسباني.

هزيمة ألمانيا وإسبانيا

لــكــن »الــســامــوراي األزرق« أكـــد أن ال شــيء 
مستحيل في كرة القدم، ليس بحصوله على 
بطاقة تأهله فحسب بل بتصدره المجموعة 

 بإقصاء ألمانيا بطلة 
ً
أمام إسبانيا، متسببا

ــرات مــن الــــدور األول للنسخة  ــع مـ الــعــالــم أربـ
 2-1، قبل 

ً
 بعدما صدمها افتتاحا

ً
الثانية تواليا

.
ً
أن يكرر النتيجة ذاتها أمام »ال روخا« ختاما

في حينها، حــّدد مــدرب اليابان هاجيمي 
مــوريــاســو أهـــدافـــه بــالــتــأهــل لــربــع الــنــهــائــي، 
وبالفعل، نجح اليابانيون في رفــع مستوى 
ــبــــر مـــفـــاجـــآت  ــقــــوا إحــــــــدى أكــ ــقــ ــتــــحــــدي وحــ الــ
الــنــهــائــيــات بــتــصــدرهــم أمــــام إســبــانــيــا، فيما 
خـــرجـــت ألــمــانــيــا خــالــيــة الــــوفــــاض للنسخة 

.
ً
الثانية تواليا

واآلن، سيكون »الــســامــوراي األزرق« أمــام 
تحّدي الخبرة والــروح القتالية في مواجهة 
لوكا مودريتش ورفاقه في المنتخب الكرواتي 
الذين وصلوا قبل أربعة أعوام الى النهائي قبل 
الخسارة أمــام فرنسا، لكن التقدم في العمر 
 عن 

ً
لدى عدد كبير من العبيه جعله مستبعدا

حسابات المنافسة على اللقب.

نقطة قوة اليابانيين أن »الالعبين ال يرون 
أنفسهم كأساسيين أو بدالء«، وزّج مورياسو 
بريتسو دوان وكاورو ميتوما خالل استراحة 
 
ً
الشوطين من المباراة ضد إسبانيا، ُمــرّكــزا

لعبه على الهجمات المرتدة.
 في خياره، إذ أثمر التبديالن 

ً
وكان موفقا

عن ضرب رجال لويس إنريكي مباشرة بعد 
صافرة انطالق الشوط الثاني، بهدف التعديل 
الذي سجله دوان ثم بهدف التقدم الذي مرر 

كرته ميتوما ألو تاناكا.

األوراق الرابحة في الفريقين

وعلى غرار اليابان التي حجزت بطاقتها 
في الرمق األخير، كانت كرواتيا قاب قوسين 

أو أدنى من توديع النهائيات لكن روميلو 
لوكاكو أهدر فرصتين ذهبيتين في الوقت 
الــقــاتــل كــانــتــا كفليتين بــمــنــح بلجيكا 

بطاقة العبور على حساب مودريتش ورفاقه 
.
ً
لو كان موفقا

 
ً
وبــوجــود العبين من طــراز ابــن الـــ37 عاما
الـــذي تــوج أفــضــل العــب فــي نهائيات 2018، 
ومــاتــيــو كوفاتشيتش وإيـــفـــان بيريشيتش 
ومارسيلو بروزوفيتش وأندري كراماريتش 
أو ديان لوفرن، تملك كرواتيا األسلحة الالزمة 
لمحاولة تخطي المنتخب اآلسيوي والعبور 
الى ربع النهائي، لكن المهمة لن تكون سهلة 
ألن »الساموراي األزرق« يملك في صفوفه هذه 
 أكثر من أي 

ً
المرة العبين متمرسين أوروبيا

وقت مضى.
ــو بــالــالعــبــيــن  ــاســ ــوريــ وتــــعــــج تــشــكــيــلــة مــ
 في كافة الخطوط مثل 

ً
المحترفين أوروبــيــا

كو إيتاكورا )بوروسيا مونشنغالدباخ 
األلماني(، وتاكيهيرو تومياسو 
ــال اإلنـــكـــلـــيـــزي(، ومــايــا  ــنــ )أرســ
يــوشــيــدا )شــالــكــه األلـــمـــانـــي(، 

.
ً
وهيروكي إيتو )شتوتغارت األلماني( دفاعا

ــــدو  ــــي الـــــوســـــط، فـــهـــنـــاك واتــــــــــارو إنـ أمــــــا فـ
)شتوتغارت(، وغاكو شيباساكي )ليغانيس 
اإلسباني(، وريتسو دوان )فرايبورغ األلماني(، 
وكـــــــــاورو مـــيـــتـــومـــا )بــــرايــــتــــون اإلنـــكـــلـــيـــزي(، 
وتـــاكـــومـــي مــيــنــامــيــنــو )مـــونـــاكـــو الــفــرنــســي(، 
ــو )ريـــــــــــال ســــوســــيــــيــــداد  ــ ــوبـ ــ ــا كـ ــفــــوســ ــيــ ــاكــ وتــ
اإلسباني(، وهيديماسا موريتا )سبورتينغ 
البرتغالي(، وجونيا إيتو )رينس الفرنسي(، 
ودايـــتـــشـــي كـــامـــادا )أيـــنـــتـــراخـــت فــرانــكــفــورت 
األلماني(، وأو تاناكا )فورتونا دوسلدورف 

األلماني(.
فــي حين أن الــخــط األمــامــي يضم تاكوما 
أســـانـــو )بـــوخـــوم األلـــمـــانـــي(، وأيـــاســـي أويـــدا 
)بـــروج البلجيكي(، ودايــــزن مــايــيــدا )سلتيك 

االسكتلندي(.

مورياسو: سنستفيد من دروس الماضي
أكد هاجيمي مورياسو المدير الفني للمنتخب 
الياباني، أن الفريق عليه االستفادة من دروس 
الماضي لتحقيق نتيجة إيجابية أمــام نظيره 

الكرواتي، والتأهل لدور الثمانية.
وقال مورياسو »في كأس العالم 2018 
فــــي روســــيــــا كـــــان الــمــنــتــخــب يــــحــــاول أن 
يتجاوز حاجز دور الستة عشر، وأعتقد أن 
الفريق بذل كل ما بوسعه وكان يستحق 
الــتــأهــل لــــدور الــثــمــانــيــة، لــكــنــه خــســر أمــام 

بلجيكا 3-2«.

وأضاف في المؤتمر الصحافي »اآلن يمكننا أن 
نعكس ما تعلمناه من دروس من تلك المباريات 
في النسخة الحالية، أعتقد أننا تعلمنا درسا 
مــن كــأس العالم السابقة، لدينا تــاريــخ طويل 
من المشاركات في كأس العالم، ولدينا خبرات 

متراكمة في مثل هذه المباريات، وفي مباراتنا 
الــيــوم، سنعتمد على تجربتنا من الماضي كي 

نمضي قدما في هذه البطولة«.
)د ب أ(

ناغاتومو: نحن األفضل واألقوى
قــال المدافع يوتو ناغاتومو الــذي يشارك 
مـــع الــمــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي فـــي كــــأس الــعــالــم 
للمرة الرابعة: »لعبنا في مواجهة ألمانيا 
وكــوســتــاريــكــا وإســبــانــيــا وتــأهــلــنــا من 
صــــدارة مــجــمــوعــتــنــا، نــحــن اآلن كلنا 

ثقة بقدراتنا«. 
وأضــاف أن »اليابان لم تتجاوز 
حـــتـــى اآلن دور الـــســـتـــة عـــشـــر فــي 
الــمــونــديــال، أنــا شخصيا شاركت 
في كأس العالم أربع مرات، وشعرت 

باإلحباط لعدم التقدم بشكل أكبر في النسخ 
الــمــاضــيــة. نــأمــل أن نــقــدم مــبــاراة جــيــدة اليوم 
ونصنع التاريخ عبر تحقيق الفوز والتأهل 

لدور الثمانية بالمونديال«.
وقــال: »أرى أن المنتخب الياباني اآلن هو 
أفــضــل وأقــــوى منتخب فــي تــاريــخ مــشــاركــات 
اليابان في نسخ كأس العالم المختلفة، اليوم 
نعتزم أن نلحق الهزيمة بكرواتيا وأن نستمتع 

بمشهد جديد لكرة القدم اليابانية«.

تومياسو جاهز 
للمشاركة أمام كرواتيا

أصبح الياباني تاكيهيرو تومياسو، مدافع فريق 
 للمشاركة 

ً
أرســنــال اإلنكليزي لــكــرة الــقــدم، جــاهــزا

كأساسي للمرة األولــى في بطولة كــأس العالم 
 فــــي قـــطـــر، بـــعـــد شـــفـــائـــه مــن 

ً
الـــمـــقـــامـــة حـــالـــيـــا

اإلصابة.
وقـــــال تــومــيــاســو فـــي مــعــســكــر الــمــنــتــخــب 
الــيــابــانــي قــبــل مــواجــهــة المنتخب الــكــرواتــي 
اليوم في دور الـــ 16: »سعيد للغاية لعبورنا 
دور الــمــجــمــوعــات، لــكــن تــركــيــزنــا منصب على 
الوصول إلى دور الثمانية، لهذا نحتاج لتحقيق فوز 

جديد«.
وشفي تومياسو من إصابة في الفخذ، ومن الممكن 
أن يشارك في المباراة بداًل من كو إيتاكورا في التشكيل 

األساسي للمنتخب الياباني.
وسيغيب إيكاتورا، مدافع بوروسيا مونشنغالدباخ، 
عن اللقاء لحصوله على إنذارين في دور المجموعات.

وقال إيكاتورا: »أعتقد أن كل العب بالفريق سيبذل 
أقصى ما عنده. سأدعم الفريق، وسأشجع من الخارج«.
)د ب أ(

... وآخر من تدريبات منتخب كرواتياجانب من تدريبات المنتخب الياباني

غفارديول يلفت األنظار
لــفــت قــلــب دفـــــاع نـــــادي اليـــبـــزيـــغ األلــمــانــي 
ومنتخب كرواتيا يوشكو غفارديول، األنظار 
في األشهر األخيرة، فأعلن أكثر من ناٍد طليعي 
رغــبــتــه فـــي الــحــصــول عــلــى خــدمــاتــه الصيف 
الماضي، لكن تألق الالعب اليافع مع منتخب 
بالده في مونديال 2022 جعله يحرك المراحل 

بسرعة أكبر.
قــال عنه مـــدرب منتخب كــرواتــيــا تحت 21 
، إيــغــور بــيــشــكــان، فــي مقابلة مــع موقع 

ً
عــامــا

ذي أثلتيك: »سيصبح بين أغلى المدافعين، 
ربما في غضون سنة أو سنتين. مهما كانت 

المناسبة، يلعب برباطة جأش كبيرة«. 

لقب »بيب« 

رغم البنية الجسدية القوية التي يتمتع بها، 
فإنه يجيد التحكم في الكرة والخروج بأسلوب 
أنيق من الدفاع، ويملك رؤية ثاقبة في الملعب 
جعلت بعض النقاد يطلقون عليه لقب »بيب«، 

 بــمــدرب مانشستر سيتي الحالي 
ً
تــيــمــنــا

اإلسباني بيب غوارديوال.
بــدأ مسيرته فــي صــفــوف نــادي 
تـــريـــشـــنـــيـــيـــفـــكـــا، قـــبـــل أن يــنــتــقــل 
 إلى دينامو زغرب، الذي 

ً
سريعا

قــــام بــتــخــريــج نــجــمــيــن كبيرين 
في صفوف المنتخب الكرواتي 
الحالي، هما: لوكا مودريتش 
 ،

ً
حامل الــكــرة الذهبية سابقا

ومــاتــيــو كــوفــاتــشــيــتــش نجم 
تشلسي اإلنكليزي.

سجل هدفه األول مع دينامو زغرب في 
مباراته الرسمية الثانية بصفوفه، وبــات 

 لفريقه، رغم 
ً
سادس أصغر العب يسجل هدفا

.
ً
كونه مدافعا

بــعــد مــوســمــيــن مـــع ديــنــامــو زغــــرب خــاض 
خاللهما 52 مباراة، انضم إلى اليبزيغ، الذي 
 للحصول على خدماته بلغ 

ً
 كبيرا

ً
دفع مبلغا

)أ ف ب( 18 مليون يورو.  
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هيمنت صالبة المنتخب األرجنتيني 
وتـــألـــق مــيــســي، الــــذي وصــــل إلــــى 1000 
مباراة رسمية مع منتخب بالده واألندية، 
على الصحافة األرجنتينية الرياضية، 
التي اعتبرتهما العنصرين اللذين احتاج 
إلــيــهــمــا »راقـــصـــو الــتــانــغــو« أمـــس األول 
للفوز على أستراليا 2 - 1، في ثمن نهائي 
مونديال قطر، وبلوغ الدور ربع النهائي.

ــن، واســـعـــة  ــ ــــالريـ ــتـــبـــت صــحــيــفــة كـ وكـ
ــد الــــالتــــيــــنــــي، عــلــى  ــلـ ــبـ ــــي الـ االنــــتــــشــــار فـ
بــوابــتــهــا، أن »األرجــنــتــيــن مــضــت قــدمــا 
فــي مـــبـــاراة غــيــر مــريــحــة وتــأهــلــت لربع 
النهائي«، وأبرزت هدفي ميسي وألفاريز 
ــار كــتــيــبــة الــــمــــدرب لــيــونــيــل  ــتـــصـ فــــي انـ

سكالوني. 
وعــنــونــت الــنــســخــة اإللــكــتــرونــيــة من 
صــحــيــفــة أولــــيــــه الـــريـــاضـــيـــة: »هـــيـــا يــا 
أرجــنــتــيــن: بــصــالبــة وحــمــاســة وميسي 
إلــى ربــع النهائي«، وتابعت: »أستراليا 
أذاقت المنتخب لحظات شاقة في بعض 
األحــيــان، لكن ميسي كــان متوهجا، في 
وجــــود دي بـــول فــي مــســتــواه المعهود 
وخـــولـــيـــان ألـــفـــاريـــز صــلــبــا، لــيــفــوز 1-2 

ويذهب لمواجهة هولندا«.

كما خصصت مقاال لـ »القائد«، الذي 
أطلقت عليه لقب »صاحب األلف فرحة«، 
فـــي إشـــــارة إلــــى احــتــفــالــه مـــع منتخب 
»األلبيسيليستي« بوصوله إلى 1000 
مباراة، واعتبرت أنه كان األبرز، إضافة 
إلـــى أنـــه ســجــل هــدفــه األول خـــارج دور 
المجموعات في مونديال، األمر الذي لم 

يحققه سوى الليلة الماضية.
بـــدورهـــا، قــالــت جــريــدة ال نــاســيــون: 
»لــقــد انــتــصــرت األرجــنــتــيــن! عــانــت في 
ــألـــق مــيــســي، تــغــلــبــت على  الــنــهــايــة وتـ
أســتــرالــيــا 2 - 1، وقـــد تــأهــلــت بــالــفــعــل 
إلـــى ربـــع الــنــهــائــي«، مــبــرزة الــتــســديــدة 
الـــيـــســـاريـــة األرضــــيــــة الـــتـــي افــتــتــح بها 

ميسي التسجيل.
ــافـــت: »هــكــذا يــصــل مــيــســي إلــى  وأضـ
ــــداف فـــي الــمــونــديــال، بــفــارق  تــســعــة أهـ
ــد فــقــط عـــن الـــرقـــم الــقــيــاســي  هـــدف واحــ
األرجــنــتــيــنــي جــغــابــريــيــل بــاتــيــســتــوتــا، 
وكــســر ســلــســلــة مــعــاكــســة فـــي بــطــوالت 
كأس العالم: إنه أول من يسجل خارج 

دور المجموعات«.
من جانبها، ذكرت بوابة إنفوباي أنه 
»بفضل أهداف ميسي وخوليان ألفاريز، 

تـــغـــلـــبـــت األرجــــنــــتــــيــــن عـــلـــى أســـتـــرالـــيـــا 
وستلعب ربع نهائي المونديال بقطر«. 

مارتينيز: أديت مهمتي

من جانب آخر ، تجنب إيميليانو »ديبو« 
مارتينيز، حارس منتخب األرجنتين، الوقت 
اإلضــافــي أمـــام أســتــرالــيــا، مــن خــالل تصديه 
لتسديدة من جانب األسترالي قرنق كول )97(، 
لينتهي بفوز »راقصي التانغو«، وأكد أنه أدى 
مهمته، المتمثلة في »مساعدة« ليونيل ميسي 
على تحقيق حلمه، وهو التتويج بكأس العالم 

ألول مرة في مسيرته.
ــأن »لــيــو  ــاراة، بــ ــبـ ــمـ ــــرح ديــبــو عــقــب الـ وصـ
يقود الفريق عندما نحتاجه، ويجب علينا 
 أنه يفكر اآلن في مباراة ربع 

ً
مساعدته«، مبينا

نهائي مونديال قطر 2022 أمام هولندا.
ق على تصديه الذي حرم أستراليا 

َّ
كما عل

من التعادل: »إنه أول مونديال لي. أحاول بذلك 
 داخــل الملعب، 

ً
قصارى جهدي. أكــون هادئا

وهذا هو الشيء األكثر أهمية«.
وتابع: »لقد عانينا اليوم. ضغطوا بقوة. 
 في مرمانا من العدم، وكان األمر 

ً
سجلوا هدفا

 بعض الشيء بالنسبة لنا«، في إشارة 
ً
صعبا

إلـــى الــهــدف الــــذي وضــعــه العـــب األرجنتين 
إينزو فرنانديز في مرماه بالخطأ، واحتسب 
ألســتــرالــيــا. وعـــن مــواجــهــة هــولــنــدا فــي ربــع 

نهائي مونديال قطر، قال مارتينيز: »سنواجه 
 أن 

ً
، مثل هولندا، وعليهم أيضا

ً
 عظيما

ً
خصما

يضعونا في الحسبان«.                         )إفي(
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غالف صحيفتي إلديا وكالرين

الرئيس األرجنتيني يشكر المنتخبالرئيس األرجنتيني يشكر المنتخب
شكر الرئيس األرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، 
ــقـــدم عــلــى »الــســعــادة  ــبـــالد لـــكـــرة الـ مــنــتــخــب الـ
الغامرة« التي يمنحها للشعب، بعد تأهله لربع 
نهائي مونديال 2022 في قطر، إثر تغلبه على 

أستراليا 2 - 1.
وكــتــب فــرنــانــديــز على حسابه بـــ »تــويــتــر«، 
 للمنتخب 

ً
عقب فوز األرجنتين، السبت: »شكرا

على هـــذه الــســعــادة الــغــامــرة، ولــكــل الالعبين 

والجهاز الفني على جهدهم وصداقتهم وكرة 
القدم الرائعة«.

واختتم رسالته: »لمن يعشق هذه الرياضة 
وبلدنا، هذه اللحظات تمتع قلوبنا«.

وأرفق الرئيس األرجنتيني رسالته بمقطع 
ر يستعرض لقطات للمنتخب منذ بداية  مصوَّ

البطولة حتى مواجهة أستراليا.

سكالوني

سكالوني يكشف إصابة غوميزسكالوني يكشف إصابة غوميز
قــــال مــــدرب منتخب األرجــنــتــيــن لكرة 
القدم، ليونيل سكالوني، إن العب الوسط 
أليانخدرو »بابو« غوميز يعاني إصابة في 

الكاحل األيمن.
وأجبرت اإلصابة غوميز على مغادرة 
من نهائي 

ُ
مباراة األرجنتين وأستراليا في ث

مــونــديــال قطر 2022، الــتــي انتهت بفوز 
»األلبيسيليستي« 2-1 فــي بــدايــة الشوط 

الثاني، ليحل محله ليساندرو مارتينيز.
ــح ســكــالــونــي، عــقــب الـــلـــقـــاء، أن  ــ وأوضــ
غوميز »يعاني إصابة كبيرة في الكاحل، 
وتم تغييره، رغم أنني وقتها كنت أشعر 
بأننا بحاجة إلى أمر آخر بالملعب«، في 

إشارة إلى استبدال العب إشبيلية.
مــن ناحية أخـــرى، كشف سكالوني أن 
أنــخــيــل دي مـــاريـــا، الــــذي حــرمــتــه إصــابــة 

في الساق اليسرى من المشاركة بمباراة 
أستراليا، »قد يلحق بمواجهة ربع النهائي 

أمام هولندا«.
ن أنه أبقى على دي ماريا على مقاعد  وبيَّ
البدالء بمواجهة أستراليا، حتى ال يضغط 
: »نــزولــه إلــى الملعب لــم يكن 

ً
عليه، قــائــال

سيصب بمصلحته أو مصلحتنا«.
)إفي(

الصحافة األرجنتينية تتغنى بمنتخبها وتألق ميسي

كول أصغر العب في األدوار اإلقصائية
بات األسترالي كول، العب منتخب أستراليا، أصغر 
العــــب يـــشـــارك فـــي األدوار اإلقــصــائــيــة بـــكـــأس الــعــالــم، 
من 

ُ
بعدما لعب مع منتخب بالده أمام األرجنتين في ث

نــهــائــي مــونــديــال 2022 فــي قــطــر، والــتــي انــتــهــت بفوز 
»األلبيسيليستي« 2 - 1 وتأهله لدور الثمانية.

( أصغر العب يشارك 
ً
 و79 يوما

ً
وُيعد كول )18 عاما

في أدوار إقصائية بمونديال منذ مشاركة أسطورة كرة 
القدم البرازيلي بيليه في نسخة 1958 وهو في ُعمر 17 

، وفق ما ذكرته شبكة أوبتا.
ً
 و249 يوما

ً
عاما

ُولــــد كــــول فـــي مــصــر، بــعــد أن فـــر والــــــداه مـــن جــنــوب 
السودان، بسبب الحرب األهلية، ونشأ في مخيم الجئين، 
قبل أن يسافر مع أسرته إلى أستراليا وهو في السادسة 

من عمره.
وهناك تألق كول في مالعب كرة القدم، وبات اآلن أحد 
الالعبين الواعدين، فعالوة على مشاركته مع أستراليا 
في المونديال، سينتقل إلى نيوكاسل يونايتد بالدوري 

اإلنكليزي الممتاز في يناير المقبل.
األسترالي كول وفرصة ضائعة أمام مارتينيز حارس األرجنتين)إفي(

ً
 رائعا

ً
غراهام أرنولد: واجهنا فريقا

أعرب مدرب أستراليا، غراهام أرنولد، عن 
فخره بالعبيه، رغم الخسارة أمام األرجنتين 
ــمــن نهائي مــونــديــال قطر 

ُ
بنتيجة 1-2 فــي ث

2022، وأشــــــاد بــــــأداء لــيــو مــيــســي والـــراحـــل 
 أن »األرجــنــتــيــن 

ً
ــدا أرمـــانـــدو مــــارادونــــا، مـــؤكـ

يجب أن تفتخر بامتالكها هــذا المستوى« 
في كرة القدم.

وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد الــمــبــاراة، قــال 
أرنــــولــــد إن »مــيــســي ال يـــصـــدق. أحــــد أفــضــل 
 
ً
 كبيرا

ً
الالعبين في التاريخ، وقد بذلنا جهدا

من النهائي.
ُ
لتحييده« في مباراة ث

وتابع: »كان لي شرف اللعب مع مارادونا، 
وكـــــمـــــدرب أمـــــــام مـــيـــســـي، ويــــجــــب أن تـــكـــون 
األرجـــنـــتـــيـــن فــــخــــورة بــــوجــــود العـــبـــيـــن بــهــذا 

المستوى«.
وأوضح مدرب أستراليا، أنه ال يعرف حتى 
اآلن ما إذا كان سيستمر في قيادة المنتخب 

األسترالي أما ال.

وفي هذا الصدد، قال المدرب الــذي طالب 
ُسلطات بالده بتوفير المزيد من التمويل لكرة 
القدم: »لم أفكر في مستقبلي. العقد ينتهي، 
لكني أفكر فقط في العطلة. لقد عملنا لبلوغ 
كل هــذا، األلعاب األولمبية وكــأس العالم. لم 
أفكر في ذلــك، ويجب أن أتحدث بخصوصه 

مع االتحاد األسترالي«.
، ميسي 

ً
ــاف: »واجــهــنــا فــريــقــا رائـــعـــا ــ وأضــ

و)األلبسيليستي(. كانت لدينا فرص كبيرة، 
ولم نتمكن من االستفادة منها. في كرة القدم 
 
ً
األسترالية لدينا مستقبل رائع، ونحتاج كثيرا

من الدعم«.
ــاد أرنـــولـــد بــجــهــود العــبــيــه، رغـــم أنــه  ــ وأشـ
أعــرب عن أسفه للفرص التي أهــدرهــا فريقه 

في النهاية.
 في ربع نهائي 

ً
وضربت األرجنتين موعدا

المونديال مع هولندا، التي تمكنت من التغلب 
على الواليات المتحدة 3 - 1.                   )إفي(

رودري: مواجهتنا أمام »أسود 
األطلس« ستكون متكافئة

كــشــف رودري هــرنــانــديــز أنــه 
وزمالءه شعروا بحالة من »الفزع« 
طــــوال الــدقــائــق الــثــالث الــتــي كــان 
ــارج  مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا فــيــهــا خــ
المونديال، عندما تقدمت اليابان 
عليهم وفعلت كوستاريكا نفس 
الشيء أمــام ألمانيا، مؤكدا أنهم 
تعلموا من األخــطــاء وسيعملون 
على تصحيحها في ثمن النهائي 

أمام المغرب.
ــال رودري »تــعــافــيــنــا على  ــ وقـ
أكــمــل وجــــه. صــحــيــح أنــنــا مــررنــا 
بــــــوقــــــت عــــصــــيــــب عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 
المستويات ألن الفريق لعب من 
أجل الفوز وتحلى باألمل وسيطر 

عــلــى الــشــوط األول مــن الــمــبــاراة، 
لكن األمــور خرجت عن السيطرة 

في 10 دقائق«.
وأضـــــــــــــــــاف »كـــــــــانـــــــــت مــــســــألــــة 
التعويض معقدة ألنهم تحصنوا 
فــي الــخــلــف، عــانــيــنــا الــفــزع جــراء 
تــوديــع الــمــونــديــال، لــن أنــكــر ذلــك، 
لكننا أثــبــتــنــا أحقيتنا بالتأهل 
لثمن النهائي. استرددنا عافيتنا 
وسنخوض ثمن النهائي بكل أمل 

وفرحة«.
ــنـــتـــخـــب  ــة الـــمـ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ وعـــــــــن مــ
الــمــغــربــي، قــــال الـــالعـــب »أظـــهـــروا 
قــوتــهــم بــتــصــدر مــجــمــوعــة بــهــذه 
الـــصـــعـــوبـــة وإقـــــصـــــاء بــلــجــيــكــا«، 

مشيدا بـ »جودة الالعبين الفردية« 
وكذلك األداء الجيد »على المستوى 
الجماعي«. وتوقع رودري »مواجهة 
قوية جدا ومتكافئة« سيتعين على 
إســبــانــيــا فيها أن »تــحــظــى بيوم 
رائع كي تتمكن من الفوز عليهم«، 
ــــون اإلســــبــــان  ــبـ ــ ــــالعـ لــــــــذا، حـــلـــل الـ
ومدربهم لويس إنريكي األخطاء 
ــيـــابـــان  ــتــــي ارتـــكـــبـــوهـــا أمـــــــام الـ الــ
ــــد رودري  وتــعــلــمــوا الــــــدرس، وأكـ
»نــتــعــلــم كــالعــبــيــن مـــن األخـــطـــاء، 
ونحاول عدم الوقوع فيها مجددا، 
لكننا لن نغير طريقة لعبنا بسبب 

اإلخفاق«.
)إفي(

تغييرات متوقعة على تشكيلة إسبانياتغييرات متوقعة على تشكيلة إسبانيا
عاد المنتخب اإلسباني إلى المران 
ــر، وســــــط اســـتـــمـــرار  ــطــ ــــي جـــامـــعـــة قــ فـ
غياب سيزار أزبيليكويتا، إلى جانب 
الـــحـــارس ديــفــيــد رايــــا، فــي أول حصة 
تــدريــبــيــة يــبــدأ بــهــا مــــدرب المنتخب 
لــويــس إنــريــكــي مارتينيز االســتــعــداد 

لمباراة دور الـ 16 أمام المغرب.
ــاف أزبـــيـــلـــيـــكـــويـــتـــا مــن  ــعــ ــتــ ولـــــــم يــ
الضربة التي تلقاها في عضلة ربلة 
الساق اليسرى أثناء مــبــاراة اليابان، 
وبعد استبداله بين شوطي المباراة 
وامتناعه عن ممارسة أي نشاط بدني 
لــمــدة يومين، مــا زال الــمــدافــع الــدولــي 
خارج مران المجموعة، وهناك شكوك 
حــول قــدرتــه على اللحاق بــدور الـــ16، 

بينما يعاني ريا من ألم في الكاحل.
ــة الــمــتــعــمــقــة الــتــي  ــ ــدراســ ــ وبــــعــــد الــ
ــا لــــويــــس إنـــريـــكـــي لــلــمــنــافــس  ــ ــراهـ ــ أجـ
القادم، في اليوم الذي منح العبيه راحة 
سلبية، بدأ المدرب في الكشف لالعبيه 
عــن جــوانــب الــقــوة والــضــعــف فــي أحد 
المنتخبات الذي فاجأ الجميع بأدائه 

الرائع في قطر 2022.
وبدأ استخالص استنتاجات حول 
حالة العبيه فيما ستكون أكثر جلسة 
عمل مكثفة قبل المباراة، ومن المتوقع 
حـــدوث تــغــيــيــرات فــي تشكيلة لويس 
إنـــريـــكـــي، حــيــث ســيــخــوض الـــمـــبـــاراة 
القادمة بتشكيلة تشبه الفريق الذي 
ظهر للمرة األولـــى أمـــام كوستاريكا، 

وليست التشكيلة التي خاضت مباراة 
اليابان.

وكشف الالعبون الدوليون اإلسبان، 
الــــــذيــــــن تــــمــــكــــنــــوا مــــــن إعـــــــــــادة شــحــن 
بــطــاريــاتــهــم الــســبــت رفـــقـــة أحــبــائــهــم 
ــدون أي عــمــل بــدنــي،  ــة بــ فـــي يـــوم راحــ
األجــواء الرائعة التي تسود المعسكر 
الحظ أي آثــار للهزيمة أمام 

ُ
دون أن ت

اليابان، وبعد اإلحماء وجوالت الجري 
في البداية، استمتعوا باللعب بكرات 
مــطــاطــيــة بــأحــجــام مــخــتــلــفــة، قــبــل أن 
ــاء خــوض  ــنـ يــصــبــحــوا أكـــثـــر جـــديـــة أثـ
مباراة في ملعب صغير، أكملوها خلف 

أبواب مغلقة. 
)إفي(

صالح الدين بصير ال يرى نقاط ضعف بالمنتخب المغربي
حقق المغرب بقيادة المدرب وليد الركراكي ما عجز 
عنه عبدالله بليندة في 1994 والفرنسيان الراحل هنري 
ميشال في 1998 وهيرفيه رونــار في 2018، فبلغ ثمن 
 مجموعة 

ً
نهائي كأس العالم لكرة القدم بجدارة، متصدرا

قوية ضّمت كرواتيا وصيفة النسخة األخيرة وبلجيكا 
ثالثتها.

 ليكرروا انجاز التأهل، إال 
ً
انتظر المغاربة 36 عاما

 من العيار 
ً
أن منتخب »أسود األطلس« سيواجه خصما

الثقيل يتمثل في إسبانيا الشابة بقيادة المدرب لويس 
انريكي.

بين جيل 1986 بقيادة بادو الزاكي وعزيز بودربالة 
وعبدالمجيد الظلمي ومحمد التيمومي وغيرهم، مّرت 
أجيال عدة كان أبرزها في مونديال فرنسا 1998 بوجود 
العبين مميزين يحترفون في أوروبـــا، ابرزهم في تلك 
الحقبة مصطفى حجي وعبدالجليل هــدا »كماتشو« 
والمدافع الصلب نور الدين النيبت وصالح الدين بصير.

 خال من نقاط الضعف 

 وكان بصير في عداد المنتخب في مونديال 1998 
حيث سجل هدفين فــي مــرمــى اسكتلندا )3 - صفر(، 
واحترف في الدوري االسباني مع ديبورتيفو ال كورونيا 

بين 1997 و2001 ثم لعب لنادي ليل الفرنسي وآريس 
اليوناني واختتم مسيرته مع الرجاء البيضاوي 2005.

وال يرى بصير اي نقطة ضعف في منتخب بالده قبل 
مواجهة استاد المدينة التعليمية في الدوحة غدا الثالثاء 
»اكتسب ثقة كبيرة خالل نهائيات قطر، إذ سيخوض 
مباراته الرابعة، وقدم مستويات كبيرة خالل المباريات 
السابقة. الصفوف متكاملة وال سيما في خط الهجوم 
 
ً
 كان حاسما

ً
حيث تحّرر )يوسف( النصيري وسجل هدفا

في الفوز والتأهل«.
ووّجـــه بصير نصائح الــى زميله السابق الركراكي 
»ينبغي ان ينتبه للتمريرات القصيرة والثنائيات التي 
يجيدها المنتخب االسباني وعــدم ترك المساحة لهم 
، ويحاول تنويم الخصم 

ً
ألن هذا سالحهم الناجع تقنيا

من خالل االستحواذ أواًل عبر األطراف، وبالتالي يجب 
ان نكون مرّكزين«.

 خبرة باإلسبان 

 وأشار بصير الى ان ثمة عناصر مهمة في المنتخب 
المغربي »تتقن األسلوب االسباني«، وعنى بذلك الحارس 
 
ً
ياسين بونو والمهاجم النصيري العبي إشبيلية، وأيضا
جــواد الياميق المحترف مــع بلد الوليد وعبدالصمد 

الزلزولي العب برشلونة المعار إلى أوساسونا »يمكن 
ان يسهلوا المهمة ويرفعوا ثقة زمالئهم، حتى الظهير 
أشرف حكيمي اختبر أجواء الليغا مع ريال مدريد. هذه 

 ألصدقائهم في المنتخب«.
ً
العناصر ستشكل حافزا

وتــطــّرق بصير الــى تغيير الــمــدرب قبل شهرين من 
 الركراكي بداًل من البوسني 

ّ
انطالق البطولة، حيث حل

وحيد خاليلودجيتش »أي فريق يتم تغيير إدارته الفنية 
سيشهد تحواًل في كل شيء وال سيما أسلوب اللعب، 

 من الحرية لالعبين«.
ً
وهذا يمنح هامشا

إعادة االعتبار

ويعود بصير الى حقب سابقة، إذ رأى ان »سوء الحظ« 
، وتابع 

ً
حرم »أسود األطلس« من تكرار هذا االنجاز سابقا

»ال سيما في عام 1998 الكل أجمع على ان اإلقصاء جاء 
)شبه مؤامرة( في المباراة األخيرة بين البرازيل والنرويج.

وأشار الى أن الجيل الحالي أعاد االعتبار لهم »رفعوا 
من قيمة الالعب المغربي والعربي واالفريقي ألنه تأهل 
على حساب منتخبات قوية مثل كرواتيا وصيفة بطل 
مونديال روسيا وبلجيكا الثالثة، نثق بهم بأن يكونوا 

.»
ً
في المستوى ضد اسبانيا«، وختم »أنا متفائل جدا

جانب من تدريبات المنتخب المغربي

لويس إنريكي

أرنولد
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ً
ختام كأس »فيفا« للمشجعين بمشاركة 32 فريقا

اختتمت في الدوحة منافسات 
كــأس المشجعين، بمشاركة 32 
 مــن جماهير الــــدول التي 

ً
فــريــقــا

تــتــنــافــس منتخباتها فــي كــأس 
الــعــالــم 2022 لــكــرة الــقــدم بقطر، 

بفوز فريق بولندا باللقب.
ــــق الــــبــــولــــنــــدي  ــريـ ــ ــفـ ــ وتـــــــــوج الـ
ــوزه عـــلـــى فــريــق  ــ ــر فــ ــ بـــالـــلـــقـــب، إثـ
ــر فــــي نــهــائــي  ــفـ ــا 4 - صـ ــيـ ــربـ صـ
أوروبــي للبطولة، التي نظمتها 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
ضـــمـــن أنــشــطــتــهــا لــلــتــفــاعــل مــع 
المشجعين، خالل أول نسخة من 
المونديال تقام في العالم العربي.

واستضاف منافسات البطولة 
مهرجان الفيفا للمشجعين في 
حديقة البدع بالدوحة، وتواصلت 
المباريات على مدى أربعة أيام 
 مــن 29 نوفمبر، بنظام 

ً
اعــتــبــارا

كـــرة الـــقـــدم الــخــمــاســيــة، وضــمــت 
الـــــفـــــرق مــــواطــــنــــي الــــــــــدول الـــتـــي 
تــمــثــلــهــا، وجـــــرى تـــوزيـــع الــفــرق 

المشاركة على ثماني مجموعات، 
تشكلت من ذات الدول المتنافسة 

منتخباتها في المونديال.
وجــــــرت مـــنـــافـــســـات الــبــطــولــة 
على غرار مراحل مباريات كأس 
العالم، بداية بدور المجموعات، 
ــيــــة، حــتــى  ثــــم األدوار اإلقــــصــــائــ
تـــتـــويـــج الـــبـــطـــل عـــقـــب الـــمـــبـــاراة 
النهائية، ونجح فريق قطر في 
الوصول إلى دور الثمانية، قبل 
أن يقصيه منتخب بولندا الفائز 

بكأس البطولة.
وتمكن فريق بولندا من حسم 
اللقب لمصلحته، بعد فوزه على 
صــربــيــا بــأربــعــة أهــــداف نظيفة، 
لــــيــــشــــهــــد الـــــمـــــســـــرح الــــرئــــيــــســــي 
لــمــهــرجــان الــفــيــفــا للمشجعين 
تتويج بولندا بالكأس، بحضور 
أسطورتي كــرة الــقــدم، وسفيري 
إرث قــــطــــر؛ الــــبــــرازيــــلــــي كــــافــــو، 

والهولندي رونالد دي بور.
وأعرب قائد الفريق البولندي 

أدريـــــان دالـــيـــك عــقــب رفــعــه كــأس 
ــة وســــــط حــــضــــور آالف  ــولـ ــطـ ــبـ الـ
المشجعين: »ال يمكنني وصف 
مــا أشــعــر بــه اآلن. مــن الـــرائـــع أن 

نــفــوز بــكــأس الــمــشــجــعــيــن خــالل 
الــمــونــديــال. لــقــد شــهــدنــا بطولة 
قــويــة، وســعــدنــا بــالــحــضــور هنا 
فـــي قــطــر، والــمــنــافــســة فـــي كــأس 

المشجعين، واالستمتاع بأجواء 
كأس العالم«.

ــي الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ وأضـــــــــاف فـ
ــع الـــلـــجـــنـــة  ــ ــوقـ ــ ــا مـ ــرهــ ــــي نــــشــ ــتـ ــ الـ

العليا للمشاريع واإلرث، أمس: 
»رغــــم أنــهــا بــطــولــة العــبــوهــا من 
 
ً
الــمــشــجــعــيــن، فــإنــنــا رأيـــنـــا فــرقــا

جيدة، ومستويات أداء مميزة في 
فنون كرة القدم«.

ــارس  ــ ــن جــــانــــبــــه، أشـــــــــاد حــ ــ مــ
مـــرمـــى فـــريـــق صــربــيــا، بـــوجـــدان 
سوكولوفيتش، بإتاحة الفرصة 
أمــــــــام الـــمـــشـــجـــعـــيـــن مـــــن جــمــيــع 
الدول المشاركة في كأس العالم، 
للتعرف عــلــى ثــقــافــات متنوعة، 
وااللــــتــــقــــاء بـــآخـــريـــن مــــن بـــلـــدان 

عديدة في أجواء استثنائية.
وقال سوكولوفيتش: »أرى أن 
قطر نجحت في االرتقاء بمعايير 
تنظيم كأس العالم إلى مستويات 
بــعــيــدة، مــا سيصعب مــن مهمة 
تـــنـــظـــيـــم الـــنـــســـخـــة الـــمـــقـــبـــلـــة مــن 
 
ً
كأس العالم. لقد استمتعنا حقا

ببطولة رائعة«.
)د ب أ(

فريق بولندا الفائز باللقب

أرسين فينغر: بيليه ليس في خطر
قال أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في االتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، إنه »فوجئ باألنباء« التي تشير إلى أن بيليه »ليس على 

ما يرام«، ألن وكيل الالعب البرازيلي السابق قال له إنه »ليس في خطر«.
 
ً
وصرح فينغر: »بيليه كان أيقونة طفولتي، ومن الواضح أننا جميعا

 عن حالته الصحية. نتمنى له الشفاء العاجل. لقد تحدثت مع 
ً
نتلقى أخبارا

. لقد فوجئت بأنباء تفيد بأنه ليس 
ً
، ولم يكن متشائما

ً
وكيل أعماله أخيرا

على ما يرام. قال لي إنه عاد إلى المستشفى، لكنه لم يكن في خطر. نتمنى 
له الشفاء العاجل«. عالوة على ذلك، أبدى األلماني يورغن كلينسمان، عضو 
(، أثناء اللقاء 

ً
مجموعة الدراسة الفنية التابعة للفيفا، دعمه لبيليه )82 عاما

الذي حلل فيه مع فينغر البيانات التي كشف عنها دور المجموعات من 
بطولة كأس العالم قطر 2022.

وصرح كلينسمان: »نصلي من أجله. نأمل أن يتعافى في أسرع وقت 
ممكن، وأن يستمر معنا لسنوات عديدة. لقد التقيناه عدة مرات، إنه شخص 

رائع، وكان األعظم على اإلطالق، ال يوجد أدنى شك في ذلك«.
وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن بيليه لم يعد يستجيب للعالج 

الكيميائي في معركته ضد سرطان القولون، وأن األطباء قرروا إيقافه.
لكن بيليه بعث برسالة طمأن فيها عشاقه في جميع أنحاء العالم، 
 أن حالته الصحية مستقرة، وأنه يستجيب بشكل جيد للعالجات 

ً
مؤكدا

التي يتلقاها من عدوى الجهاز التنفسي التي يعانيها.
فينغر)إفي(

شاكيري

كمبيوتر خارق يعتمد على التوقعات 
والتحليالت الرقمية

توقع كمبيوتر خارق يعتمد 
ــات  ــعـ ــوقـ ــتـ ــلــــى مــــزيــــج مـــــن الـ عــ
والــتــحــلــيــالت الــرقــمــيــة نتائج 
ـــ16 مــن نــهــائــيــات كــأس  دور الــ

العالم 2022 في قطر.
ونجح الكمبيوتر، حسبما 
ــة »الــــــصــــــن«  ــفــ ــيــ ــحــ ذكــــــــــــرت صــ
ين 

َ
البريطانية، في توقع الفائز

ـــ16  ــ بــــــأول مـــبـــاراتـــيـــن بــــــدور الـ
في المونديال، وهما هولندا 

واألرجنتين.
ــعــــات بـــاقـــي  ــوقــ وأشـــــــــــارت تــ
ــــى  مــــــبــــــاريــــــات دور الــــــــــــــ16 إلـ
فــــوز إنــكــلــتــرا عــلــى الــســنــغــال، 
ــا  ــ ــوريــ ــ ــى كــ ــ ــلــ ــ والـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل عــ
ــان عــلــى  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، والـ
ــرا عــلــى  ــ ــسـ ــ ــويـ ــ كـــــرواتـــــيـــــا، وسـ
 عـــــن فــــوز 

ً
الــــبــــرتــــغــــال، فــــضــــال

إسبانيا على المغرب.
ــذلــــك تـــوقـــع الــكــمــبــيــوتــر  وكــ
ــع  ــي ربــ ــ ــة فــ ــيــ ــالــ ــتــ ــج الــ ــائــ ــتــ ــنــ الــ
النهائي، اذ ستفوز األرجنتين 
على هــولــنــدا، والــبــرازيــل على 
اليابان، وفرنسا على إنكلترا، 

وإسبانيا على سويسرا.

وفي نصف النهائي، توقع 
الكمبيوتر فــوز البرازيل على 
األرجنتين، وتأهلها للمباراة 
النهائية لمالقاة فرنسا التي 

ستهزم إسبانيا.
أمــا بالنسبة للفائز بكأس 
العالم 2022، فسيكون منتخب 
ــا« الــــذيــــن  ــبــ ــامــ ــســ »راقــــــصــــــي الــ

سيهزمون الديوك الفرنسية، 
ويــعــيــدون الــلــقــب إلـــى أمــيــركــا 
الجنوبية الذي غاب عنها منذ 

مونديال 2002.

شاكيري يحذر من الدون
ــدولــــي  ر الـــمـــهـــاجـــم الــ

َّ
حـــــــذ

السويسري جيردان شاكيري 
مــن وضــع النجم البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو )37 
ــابـــات،  ( خــــــارج الـــحـــسـ

ً
ــا ــ ــامـ ــ عـ

عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي الــمــنــتــخــبــان 
 )الــــــــــثــــــــــالثــــــــــاء( ضــــمــــن 

ً
غــــــــــــــدا

من النهائي 
ُ
منافسات الدور ث

لمونديال قطر لكرة القدم.
وقال شاكيري بعد حصة 
تــــمــــريــــنــــيــــة أمـــــــــس )األحـــــــــــد( 
لــلــصــحــافــيــيــن: »ال يــمــكــن أن 
 كــريــســتــيــانــو، 

ً
تــضــع جـــانـــبـــا

فــــهــــو أحــــــد أبــــــــرز الـــالعـــبـــيـــن 
ــــب  ــانـ ــ ــم إلـــــــــــى جـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ فــــــــي الـ
ــل(  ــيــ ــونــ ــيــ ــي لــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ )األرجــ

ميسي«.
ــذا  ــ وتـــــــابـــــــع: »بــــــإمــــــكــــــان هـ
الــــالعــــب أن يـــســـجـــل فــــي أي 
ثانية ودقيقة، يملك الخبرة، 
والــجــمــيــع يــعــلــم كــم هــو مهم 
بالنسبة للبرتغال ولفريقه«.

ــقــــال شـــاكـــيـــري  ــتــ ورغـــــــم انــ
لــلــعــب فــي صــفــوف شيكاغو 
 
ً
فــايــر األمــيــركــي، يـــدرك جــيــدا
أنه بغض النظر عن التهديد 

الذي يشكله رونالدو، هناك 
 عـــــــــدة العـــــبـــــيـــــن فـــي 

ً
أيـــــــضـــــــا

ــبـــرتـــغـــال بـــإمـــكـــانـــهـــم خــلــق  الـ
ــد مــنــتــخــب  ــديــ ــهــ ــارق وتــ ــ ــفــ ــ ــ ال

بالده.
وقــــــال: »عــلــيــنــا أن نــعــرف 
 بــقــيــة الـــالعـــبـــيـــن، ألن 

ً
أيـــضـــا

ــر ال يــقــتــصــر فــقــط عــلــى  ــ األمـ
رونــــــالــــــدو. لـــديـــهـــم الـــعـــديـــد 

مـــــن الــــالعــــبــــيــــن الـــجـــيـــديـــن 
وشبان بإمكانهم إحداث 
ــتــــاج  فــــــــرق كــــبــــيــــر، ونــــحــ
ــــى تـــقـــديـــم أداء جــيــد،  إلـ
ألنـــنـــا نـــخـــوض األدوار 
اإلقصائية، وأي شيء 

ممكن أن يحدث«.
ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

شاكيري أن 
الضغوط 

ــدة، والــــتــــي تــتــولــد  ــزايــ ــتــ ــمــ الــ
ــة فـــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ مــــــن واقــــــــــع الـ
أدوار خــــروج الــمــغــلــوب فــي 
كـــــــأس الـــــعـــــالـــــم، تـــجـــعـــل مــن 
الــمــواجــهــات السابقة مجرد 

ذكرى.

فان غال: نستطيع أن نكون أبطال العالم
اعتبر مــدرب هولندا لويس فان غال، 
بعد التأهل السبت لربع نهائي مونديال 
قطر 2022، بفوزه على الواليات المتحدة 
« في 

ً
3-1، أن فريقه يمكن أن يكون »بطال

هذه النسخة من كأس العالم.
وفي مؤتمر صحافي من استاد خليفة 
الــدولــي بعد الــمــبــاراة، قــال فــان غــال )71 
(: »قلت ذلك وأكرره: يمكننا أن نكون 

ً
عاما

أبطال العالم. هذا ما قلته وما أقوله. أنا ال 
أقول إننا سنكون. أتلقى الحب والتقدير 
من الناس من حولي. النقد شيء مالزم 

لكرة القدم«.
وتابع: »أشعر بالسعادة عندما يسجل 
العبو فريقي، وأنا سعيد اليوم، ألن هذه 

األهداف كانت رائعة«.
وصـــرح الــمــدرب الــســابــق لبرشلونة، 
الــذي يوجد للمرة الثانية فــي مسيرته 
ــاز الـــفـــنـــي لــمــنــتــخــب  ــهــ عـــلـــى رأس الــــجــ
»الــطــواحــيــن«، والـــذي احــتــل معه المركز 
الثالث في مونديال البرازيل قبل ثماني 
ســنــوات، »أالحـــظ عاطفة الــنــاس، وأقبل 
الــنــقــد عــلــى أنـــه شـــيء يتناسب مــع هــذه 
 أفضل 

ً
المهنة، لكن هــنــاك بالفعل فــرقــا

خرجت من البطولة، وما زلنا هنا«.
وتابع: »يمكننا أن نكون أبطال العالم. 
أنا على هذا النحو، ال أقول إننا سنكون، 
أؤكــــــــد، لــكــنــنــا هـــنـــا اآلن ولـــديـــنـــا ثـــالث 
مــبــاريــات مــتــبــقــيــة. وبــالــطــبــع يسعدني 
أن أرى هـــؤالء الــالعــبــيــن يــلــعــبــون، ومــن 

الواضح أنني أشعر بالفخر الشديد بهذه 
المجموعة«.

فان دايك: نريد التحسن

ــك،  ــ ــ ــان دايـ ــ ــ ــد فــــرجــــيــــل فـ ــ ــ مـــــن جــــهــــتــــه، أكـ
مدافع وقائد منتخب هولندا، عقب الفوز 
الــمــســتــحــق عــلــى الــمــنــتــخــب األمــيــركــي، أن 
بإمكانهم الــظــهــور بشكل أفــضــل فــي دور 

الثمانية أمام األرجنتين.
وأكــــد مـــدافـــع لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي، في 
 :)NOS( تصريحات للتلفزيون الهولندي
»أعتقد أنه بإمكاننا الظهور بشكل أفضل. 
نريد التحسن. قطعنا مجرد خطوة لألمام، 
وسجلنا بشكل رائع. ماذا تريدون غير ذلك؟ 
لــقــد ســجــلــوا هــدفــا، لكننا وجــدنــا طريقة 
لمواصلة القتال، وهذا يقول الكثير حول 

هذه المجموعة«.
وأتم: »اليوم كنا أفضل في االستحواذ، 
لكننا نواجه انتقادات عديدة. الناس في 
هولندا تنتقد بشدة، ألن بإمكاننا لعب كرة 
القدم بشكل أفضل، لكننا في ربع النهائي. 
. لدينا يومان 

ً
اآلن علينا االستشفاء جيدا

.»
ً
إضافيان، وهذا يساعد كثيرا

 
ً
وإثر الفوز المهم، ضربت هولندا موعدا

في ربع النهائي من مونديال قطر مع الفائز 
في مباراة األرجنتين وأسترليا التي تقام 

السبت على استاد أحمد بن علي. 
فان غال يهنئ العبيه بعد الفوز على الواليات المتحدة)إفي(

ً
مودريتش لن يعتزل دوليا

لــن يــكــون مــونــديــال قطر 2022 نهاية 
رحلة النجم الكرواتي لوكا مودريتش مع 
منتخب بالده رغم أعوامه الـــ37، وفق ما 
أفاد مدربه زالتكو داليتش األحد عشية 

لقاء اليابان في الدور ثمن النهائي.
ويــخــوض مــودريــتــش الــيــوم مــبــاراتــه 
الرقم 159 بألوان المنتخب الكرواتي، الذي 
وصــل معه الــى نهائي مــونــديــال روسيا 
قبل أربعة أعوام، ويمني النفس بأن يعزز 
هــــذا الـــرقـــم فـــي قــطــر مـــن خــــالل مــواصــلــة 
المشوار على حساب »الساموراي األزرق«.

ورغم أعوامه الـ37 وخوضه النهائيات 
العالمية للمرة الرابعة ومثلها في كأس 
أوروبــا، اليزال صانع ألعاب ريال مدريد 
اإلســـبـــانـــي مـــحـــرك الــمــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي 

ونجمه المطلق.
وال يعتزم المنتخب »السماح« برحيله 
وفــق مــا أفــاد داليتش بالقول »لــن تكون 
ــي يـــلـــعـــب فــيــهــا  ــتــ الـــبـــطـــولـــة األخـــــيـــــرة الــ
لكرواتيا. إنــه محترف وفــي وضــع بدني 

جيد. بإمكانكم أن تروا كيف يتدرب، كيف 
يعمل على تحسين نفسه«.

وتــابــع »نــحــتــاج لــوكــا كــي يــكــون معنا 
لمزيد من الوقت في المستقبل«.

 فــي جميع 
ً
ولعب مودريتش أساسيا

المباريات الثالث في المجموعة السادسة 
الــتــي أنــهــاهــا ورفــاقــه فــي الــمــركــز الثاني 

خلف المغرب.

https://www.aljarida.com/article/6851
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النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

٣20١316البرازيل

3201436سويسرا

3111444الكاميرون

3012581صربيا

هولندا

هولندا

الفائز من 60الفائز من 58

الفائز من 59 الفائز من 57

فرنسا

األرجنتين

الفائز من 53

الفائز من 54

إنكلترا

الفائز من 55

الفائز من 56

المغرباليابان

البرتغالالبرازيل

أميركا

إسبانياكرواتيا

سويسراكوريا الجنوبية

السبت 3 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الثالثاء ١٣ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االربعاء ١٤ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد ١٨ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت 3 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األرجنتين

أستراليا

الدور ربع 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور ربع 
النهائي

٤٩
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6٣

6٢
٥٠

٥٣

٥7

٥٤

٥١

٥٢

٥٥

٥6
السبت 17 ديسمبر 2022م

الساعة 6:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦2

الفائز من 
61  و 62

٥٨6٠

٥٩

المركز الثالث

العدد ٥2٠١ / االثنين ٥ ديسمبر 2٠22م / ١١ جمادى األولى ١٤٤٤هـ 08

رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال
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