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حارس مرمى اليابان إيجي كاواشيما يواسي زميله المهاجم تاكوما 
أسانو بعد خسارة منتخب بالدهم في دور الـ 16 من المونديال أمام 

كرواتيا على ملعب الجنوب في الوكرة أمس )أ ف ب(

ل ليفاكوفيتش  ل ليفاكوفيتش مودريتش ُيقبِّ مودريتش ُيقبِّ
في ليلة وداع أحالم القارة اآلسيويةفي ليلة وداع أحالم القارة اآلسيوية

 نيمار يرقص  نيمار يرقص 
أمام كورياأمام كوريا

https://www.aljarida.com/article/6946
https://www.aljarida.com/article/6898
https://www.aljarida.com/article/6947
https://www.aljarida.com/article/6852
https://www.aljarida.com/article/6983


العدد 5202 / الثالثاء 6 ديسمبر 2022م / 12 جمادى األولى 1444هـ

رياضة
02

 مع صربيا بسبب أحداث مباراة سويسرا
ً
»فيفا« يفتح تحقيقا

ــة الـــتـــأديـــبـــيـــة  ــنـ ــلـــجـ ــتـــحـــت الـ فـ
فــي االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم 
 بــحــق االتـــحـــاد 

ً
)فـــيـــفـــا( تــحــقــيــقــا

الــصــربــي عــلــى خــلــفــيــة األحــــداث 
التي رافقت مباراة منتخبه ضد 
ســـويـــســـرا فـــي الـــجـــولـــة األخـــيـــرة 
مــن دور المجموعات لمونديال 

قطر 2022.
وأفـــــاد االتـــحـــاد الـــدولـــي بــأنــه 
يبحث في عدة انتهاكات محتملة 
لــقــواعــد االنــضــبــاط، بينها سوء 
ســلــوك الــاعــبــيــن والــمــســؤولــيــن 

والتمييز.
ــى »حـــــــوادث«  ــ وأشـــــــار فــيــفــا إلـ
خـــال الـــمـــبـــاراة الــتــي فــــازت بها 
ســــويــــســــرا 3 - 2 لـــتـــتـــأهـــل مــع 
ــل لـــثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي عــن  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
المجموعة السابعة، من دون أن 

يذكر أي تفاصيل.
ــــــــلــــــــب مــــــــن الــــمــــشــــجــــعــــيــــن 

ُ
وط

خــال مــبــاراة الجمعة »وقـــف كل 
الهتافات واإليماءات التمييزية«.
ولـــم يتضح فــي وقــتــهــا سبب 
هـــــذا اإلعـــــــــان، لـــكـــنـــه جـــــاء عــقــب 
ــائــــد الــمــنــتــخــب  ــة« مــــع قــ ــركــ ــعــ »مــ

ــيــــت تـــشـــاكـــا  ــرانــ ــويــــســــري غــ الــــســ
ــر  ــيـ ــيــــل األخـ ــه زمــ ــيـ  فـ

ً
ــا ــ ــرفـ ــ كــــــان طـ

الكاميروني األصل بريل إمبولو 
وشـــــــارك فـــيـــه العـــبـــو االحـــتـــيـــاط 
الــصــرب، قبل أن يسيطر الحكم 

على الموقف.

إهانات عنصرية 

وأفــاد إمبولو بعد اللقاء بأن 
المشادة لم تتضمن أي إهانات 
ذات طــبــيــعــة عــنــصــريــة، لــكــن ما 
حصل أعـــاد الــى األذهــــان مشهد 

عام 2018 في مونديال روسيا.
حـــيـــنـــهـــا، تـــســـّبـــبـــت ســـويـــســـرا 
فــــــي خـــــــــروج صــــربــــيــــا مــــــن دور 
الــمــجــمــوعــات بــالــفــوز عليها في 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 2 - 1 بــهــدفــي 
تشاكا وجيردان شاكيري اللذين 
اســتــفــزا الــصــرب بــعــدمــا احتفا 
بــتــوجــهــهــمــا نـــحـــو الــمــشــجــعــيــن 
واضعين أيديهما على صدريهما 
بشكل مــعــاكــس فــي رســـم لــشــارة 
»النسر المزدوج« األسود اللون، 

رمز ألبانيا.

ــيــــري عــــــام 1991  وولـــــــد شــــاكــ
فــي كــوســوفــو، اإلقــلــيــم الــصــربــي 
السابق ذات األغلبية األلبانية، 
وغــــــادر مـــع أســـرتـــه عــنــدمــا كــان 
عمره سنة، بينما ُولد تشاكا في 
ســويــســرا عـــام 1992 لعائلة من 
كوسوفو، هذا االقليم ذو الغالبية 
المسلمة الـــواقـــع شــمــال ألبانيا 
الذي شرع في حملة انفصال عن 

صربيا عام 1998.
وقمع نظام بلغراد محاوالت 
ــقـــوة، ما  االنـــفـــصـــال الــمــســلــحــة بـ
دفـــع حــلــف شــمــال األطــلــســي الــى 
الــتــدخــل فــي مـــارس 2018 وشــن 
غــارات على العاصمة الصربية، 
فاضطرت قواتها الى االنسحاب 

.
ً
من كوسوفو بعد 78 يوما

ومنذ عــام 2008، بــات االقليم 
مــســتــقــا بـــعـــد نـــــــزاع حـــصـــد 13 

ألف قتيل.

تحقيق آخر 

ــا أن  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ الـــــــــــى ذلــــــــــــــك، قـــــــــــرر فـ
 بــحــق 

ً
 تـــحـــقـــيـــقـــا

ً
يــــفــــتــــح أيــــــضــــــا

األوروغــــــــــويــــــــــانــــــــــي إديـــــنـــــســـــون 
كافاني وزمائه خوسيه ماريال 
خيمينيس، والــحــارس فرناندو 
موسليرا ودييغو غودين، بسبب 
ما حصل بعد نهاية المباراة أمام 
غانا في الجولة األخيرة من دور 

المجموعات.
وفازت األوروغــواي بالمباراة 
2 - صفر لكنها فشلت في التأهل 
لــثــمــن الــنــهــائــي بــعــدمــا خطفت 
كوريا الجنوبية البطاقة بفوزها 

المفاجئ على البرتغال 2 - 1.
ولـــم يــكــن العــبــو األوروغـــــواي 
راضــيــن عــن أداء الــحــكــم مــبــاراة، 
معتبرين أنه حرمهم من ركلتي 
جــــزاء، مــا دفــعــهــم الـــى مهاجمته 
بعد صافرة النهاية فيما ارتأى 
كـــافـــانـــي أن يــصــب جــــام غضبه 
على منصة شاشة حكم الفيديو 
المساعد »في أيه آر«، فأسقطها 
 لحظة دخــولــه نــفــق غــرف 

ً
ــا أرضــ

المابس.
)أ ف ب(

حارس مرمى صربيا ميلينكوفيتش يحاول االعتداء على العب سويسرا شاكا خال مباراة المنتخبين )أ ف ب(

   المباراة في سطور

الـــمـــبـــاراة: كــرواتــيــا - الــيــابــان 1-1 )3-1 بــركــات 
الترجيح(

الملعب: الجنوب، الوكرة
ً
الجمهور: 42523 متفرجا

الدور ثمن النهائي
الحكم: األميركي إسماعيل الفتح

األهداف:
كرواتيا: إيفان بيريشيتش )55(

اليابان: دايزن ماييدا )43(

اإلنذارات:
ــا: مـــاتـــيـــو كــوفــاتــشــيــتــش )90(، بـــورنـــا  ــيــ ــرواتــ كــ

باريشيتش )116(

التشكيلتان:
كـــرواتـــيـــا: دومــيــنــيــك لــيــفــاكــوفــيــتــش - يــوســيــب 
يورانوفيتش، ديان لوفرين، يوشكو غفارديول، 
بورنا باريشيتش - ماتيو كوفاتشيتش )نيكوال 
فــاشــيــتــش 99(، لــوكــا مــودريــتــش )لـــوفـــرو ماير 
99(، مارسيلو بروزوفيتش - إيفان بيريشيتش 
)ميساف أورشيتش 106(، أنــدري كراماريتش 
)ماريو باشاليتش 68(، برونو بيتكوفيتش )أنتي 

بوديمير 62 - ماركو ليفايا 106(
المدرب: زالتكو داليتش

اليابان: شويتشي غوندا - تاكيهيرو تومياسو، 
مايا يوشيدا، شوغو تانيغوتشي - جونيا إيتو، 
واتارو إندو، هيديماسا موريتا )أو تاناكا 106(، 
يوتو ناغاتومو )كاورو ميتوما 64( - ريتسو دوان 
)تاكومي مينامينو 87(، دايتشي كامادا )هيروكي 

ساكاي 75(، دايزن ماييدا )تاكوما أسانو 64(
المدرب: هاجيمي مورياسو

)أ ف ب(

 كرواتيا تقضي  كرواتيا تقضي 
على الساموراي بالترجيحيةعلى الساموراي بالترجيحية

تأهل المنتخب الكرواتي 
للدور ربع النهائي، بعد تغلبه 
على نظيره الياباني بالركالت 

الترجيحية 1-3.

ــا لــــربــــع نــهــائــي  ــيــ تـــأهـــلـــت كــــرواتــ
مــونــديــال قــطــر لــكــرة الــقــدم بفوزها 
ــان بــــركــــات الــتــرجــيــح  ــابــ ــيــ ــلـــى الــ عـ
3-1 بــعــد انــتــهــاء الــوقــتــيــن األصــلــي 
واإلضافي بالتعادل 1-1، أمس، على 
اســتــاد الــجــنــوب فــي الـــوكـــرة، ضمن 

منافسات الدور ثمن النهائي.
ــرواتــــي  ــكــ ــارس الــ ــ ــحــ ــ ــلـــق الــ ــمـ وتـــعـ
دومينيك ليفاكوفيتش الذي تصدى 
لــثــاث ركـــات ترجيحية للبديلين 
تاكومي مينامينو، وكاورو ميتوما، 
ومايا يوشيدا، فيما اصطدمت كرة 
الـــكـــرواتـــي مـــاركـــو لــيــفــايــا بــالــقــائــم 

األيمن.
وافتتح دايـــزن ماييدا التسجيل 
لليابان في الشوط األول )43(، قبل 
أن يعادل إيفان بيريشيتش لكرواتيا 

في الثاني )55(.
ــان مـــفـــاجـــأتـــيـــن  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــقــــت الـ ــقــ وحــ

ــــدور األول  مــدويــتــيــن فـــي الــ
ــلـــى ألــمــانــيــا  بــتــغــلــبــهــا عـ
واسبانيا بالنتيجة ذاتها 
ــتـــل صــــــــدارة  ــحـ ــتـ 1، لـ -2
الــمــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
وتبلغ ثمن النهائي 

لــلــمــرة الــرابــعــة فـــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم.

ــابـــل، تـــأهـــلـــت كـــرواتـــيـــا  ــقـ ــمـ ــي الـ فــ
ثــانــيــة الــمــجــمــوعــة الــســادســة خلف 
المغرب لثمن النهائي للمرة الثالثة، 
ونجح منتخب »فاتريني« )اللهب( 
في المرتين السابقتين في تجاوز 
هذا الدور ووصل إلى نصف نهائي 
ــــى نــهــائــي  ــم إلـ ــ مـــونـــديـــال 1998 وثـ

روسيا 2018.

تغييرات عدة 

، أجــرى مدرب 
ً
وكما كــان متوقعا

كــرواتــيــا زالتــكــو دالــيــتــش تغييرات 
ــه األســــاســــيــــة  ــتـ ــلـ ــيـ ــكـ عــــــــدة فــــــي تـــشـ
ــدافــــع بـــورنـــا  ــمــ فــــدفــــع بـــالـــثـــنـــائـــي الــ
بــاريــتــشــيــتــش، والـــمـــهـــاجـــم بــرونــو 
بيتكوفيتش بداًل من بورنا سوسا 
ــفـــايـــا بـــســـبـــب مــشــاكــل  ــيـ ومـــــاركـــــو لـ

عضلية.
بــــــــــدوره، زج مــــــــدرب الـــيـــابـــان 
هاجيمي مــوريــاســو بالمهاجم 

ريتسو دوان صاحب هدفين 
فـــــــي الــــــمــــــونــــــديــــــال بـــعـــد 

ــبــــدالء،  ــه مــــن عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــ دخــــولــ
 على الرواق األيمن. في حين 

ً
أساسيا

لعب جونيا إيتو بداًل من هيروكي 
ساكاي.

 عــلــى 
ً
ــان خــــطــــرا ــابــ ــيــ ــّكــــلــــت الــ وشــ

كـــرواتـــيـــا فـــي بـــدايـــة الـــشـــوط األّول، 
ــرة زاحـــفـــة مـــن الــــرواق  فــمــرر إيــتــو كـ
األيــمــن مــرت مــن أمـــام المرمى فشل 
يوتو ناغاتومو ثم دايزن ماييدا في 

الوصول إليها )12(.
ومــرر باريتشيتش كــرة عرضية 
ــــرواق األيــســر داخـــل المنطقة  مــن الـ
حــولــهــا إيــفــان بيريشيتش بــرأســه 
ــى، إال أن أنــــــــــدري  ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــمـ ــ ــ نـــــحـــــو الـ
كراماريتش المندفع من الخلف فشل 

في تحويلها إلى الشباك )28(.
ــلــــى وقـــــع هــــتــــاف الــجــمــاهــيــر  وعــ

وقـــــــــــــرع اليابانية فــي المدرجات 
ــول، تـــابـــع  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ
ــوراي«  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ »الـ
هـــــــــجـــــــــمـــــــــاتـــــــــه 

فتحصل عــلــى عـــدة فـــرص الفــتــتــاح 
التسجيل بعد ركــلــة ركنية وصلت 
إلــى ريتسو دوان ليمرر مــن الجهة 
الــيــمــنــى إلــــى الـــقـــائـــم الـــثـــانـــي حيث 
يوشيدا مررها إلى مهاجم سلتيك 
االسكتلندي دايـــزن ماييدا سددها 
بــيــســراه قــويــة فـــي شــبــاك الــحــارس 
ليفاكوفيتش )43(، لينتهي الشوط 

االول بتقدم أبطال آسيا 4 مرات.

رأسية بيريشيتش

واستهلت اليابان الشوط الثاني 
بتسديدة من خارج المنطقة لاعب 
وسط أينتراخت فرانكفورت األلماني 
دايتشي كامادا علت العارضة )46(، 
فيما تابعت جماهير »الــســامــوراي 
األزرق« بـــث الــحــمــاس فـــي العبيها 
الذين بدوا غير خائفين من وصيف 
مونديال روسيا 2018، في حين عا 
صراخ الجماهير الكرواتية مطالبين 
بركلة جزاء بعد سقوط بتكوفيتش 

داخل المنطقة )52(.
وعــــــــادل بــيــريــشــيــتــش الــنــتــيــجــة 
برأسية رائــعــة على يسار الحارس 
شويتشي غــونــدا بــعــد عــرضــيــة من 
ديان لوفرين )55(، في عاشر أهدافه 

في مسابقة كبرى في كأس العالم أو 
أمم أوروبا.

ــيـــره الـــيـــابـــانـــي بـــإبـــعـــاد  ورد نـــظـ
ــارج  ــ ــن خــ ــ تــــســــديــــدة صـــــاروخـــــيـــــة مــ
المنطقة للمخضرم لوكا مودريتش 
في أول ظهور حقيقي لاعب وسط 

ريال مدريد اإلسباني )63(.
ونــشــط الــمــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي في 
الــــهــــجــــوم، فــيــمــا رفـــعـــت الــجــمــاهــيــر 
اليابانية وتيرة حماسها مع اقتراب 

»الساموراي« من منطقة منافسه.
وأخــطــأ مــايــا يــوشــيــدا فــي تمرير 
الكرة في منتصف الملعب، فاستغلها 
بــيــريــشــيــتــش األخـــطـــر فـــي الـــمـــبـــاراة 
لــيــتــوغــل ويـــســـدد كـــرة قــويــة صــدهــا 

تاكيهيرو تومياسو )77(.
وتبادل المنتخبان الهجمات من 
دون خطورة تذكر مع اجراء المدربين 
لعدة تغييرات، ليعلن الحكم نهاية 
المباراة في وقتها االصلي بالتعادل 
1-1 وخوض شوطين إضافيين للمرة 

االولى في النهائيات.
خـــرج مــودريــتــش الــمــرهــق ودخــل 
لـــوفـــرو مـــايـــر فـــي الـــشـــوط اإلضـــافـــي 
االول )99(، وكاد المنتخب الياباني 
ــاورو  ــ ــتـــســـديـــدة الــــبــــديــــل كــ ــقـــدم بـ ــتـ يـ
ميتوما وجدت الحارس ليفاكوفيتش 

بالمرصاد )105(.
وأقدم مدرب كرواتيا على إخراج 
الهداف بيريشيتش )106( مع بداية 
الشوط اإلضافي الثاني حيث كانت 
ــــددت مـــرمـــى  ــهـ ــ ــان األخـــــطـــــر، فـ الــــيــــابــ
منافسها مــن دون أن تــهــز الــشــبــاك، 
وسدد ماير كرة أخيرة مرت بجانب 

القائم االيسر.
ــى ركــــات  ــ ــأ الـــمـــنـــتـــخـــبـــان إلــ ولــــجــ
الترجيح التي رجحت كفة كرواتيا 
والــــــــتــــــــي كــــــــــان بــــطــــلــــهــــا الـــــــحـــــــارس 
ليفاكوفيتش بتصديه لثاث ركات.
)أ ف ب(

العبو كرواتيا يحتفلون بعد الفوز والتأهل )رويترز(

ليفاكوفيتش: 
لحظة مهمة 

في مسيرتي

قال حارس مرمى المنتخب الكرواتي 
دومينيك ليفاكوفيتش بعد تصديه لثاث 
ركات ترجيحية لقناة »بي إن سبورتس«: »هذه 
 إلى أن 

ً
 في مسيرتي«، مشيرا

ً
لحظة مهمة جــدا

األجــواء كانت رائعة. وقــال »أشعر بحال جيدة 
 
ً
بعد الفوز والتأهل للدور ربع النهائي«، موضحا

.
ً
انه سعيد جدا

وأضاف: كانت مباراة متطلبة. لقد استعَددنا 

جيدا لها وقطفنا ثمار هــذا االســتــعــداد. ولفت 
ليفاكوفيتش الـــذي تــصــدى لــركــات البديلين 
ــاورو مــيــتــومــا ومــايــا  ــ ــ تـــاكـــومـــي مــيــنــامــيــنــو وكـ
يــوشــيــدا، انـــه يــجــب طــي صفحة هـــذه الــمــبــاراة 
ــــل مــواصــلــة  ــلــــدور الــمــقــبــل مــــن أجـ اســــتــــعــــدادا لــ
ــاز الــســابــق لمنتخب  ــرار اإلنـــجـ ــكـ الـــمـــشـــوار، وتـ

كرواتيا بالوصول إلى المباراة النهائية. 
)أ ف ب(
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سكالوني ينتظر تعافي دي ماريا
ينتظر المدير الفني لمنتخب األرجنتين لكرة القدم، ليونيل سكالوني، 
 في الفخذ 

ً
 زائدا

ً
 عضليا

ً
تطور حالة أنخيل دي ماريا، الذي يعاني حمال

اليسرى منعه من اللعب أمــام أستراليا في مباراة دور الـ 16 بمونديال 
قطر 2022.

وكان العب يوفنتوس هو الوحيد الذي لم يحصل على راحة األحد، بعد 
يوم من الفوز على أستراليا )2-1( والتأهل لربع النهائي لمواجهة هولندا.

ومازالت إمكانية لحاق دي ماريا بمواجهة »الفريق 
الــبــرتــقــالــي« الــجــمــعــة عــلــى مــلــعــب لــوســيــل محل 
شكوك، رغم تطور حالته بشكل جيد، والعمل 
المكثف الذي يخضع له للتعافي في الوقت 

المناسب.
وتفاقم الوضع بالنسبة لسكالوني، 
بعد تعرض أليخاندرو بابو غوميز، 
الذي حل محل دي ماريا في مواجهة 
بولندا بدور المجموعات، إلصابة قد 
تمنعه من القيام بنفس الدور أمام هولندا حال 
لم يتمكن العب »اليوفي« من المشاركة في هذه 

المباراة في نهاية المطاف.
ــى جــانــب  ــى أن أنــخــيــل دي مــــاريــــا، إلــ ــار إلــ ُيـــشـ
ــدان فــــي مــنــتــخــب  ــيــ لــيــونــيــل مـــيـــســـي، هـــمـــا الــــوحــ
ــا حـــاضـــريـــن  ــانــ ــالــــي الـــــلـــــذان كــ ــيــــن الــــحــ ــتــ ــنــ األرجــ
بنهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، حيث 
تــواجــهــت األرجــنــتــيــن وهــولــنــدا للمرة األخــيــرة، 
وكان ذلك في الدور نصف النهائي، حين حسم 
»األلبيسيليستي« المباراة لمصلحته بركالت 
الترجيح، ومع ذلك لم يتمكن مهاجم يوفنتوس 
من خوض ذلك اللقاء، بسبب تعرضه إلصابة 

عضلية.
)إفي(

بات النجم األرجنتيني ليونيل ميسي 
 طوال معظم 

ً
بين الالعبين األكثر مشيا

المباريات، إال أن هذه السمة لم تمنعه 
من أن يكون األذكى بين أقرانه وتحطيم 
دفاعات المنافس ليقود »ألبيسيليتسي« 
إلى الدور ربع النهائي في مونديال قطر 

لكرة القدم.
وبحسب إحصائيات االتحاد الدولي 
)فيفا(، أدرج اسم ميسي ضمن المراكز 
العشرة األولى في الئحة الالعبين األكثر 
ظهر المباريات األربع التي 

ُ
، كما ت

ً
سيرا

خاضها في كأس العالم.
ــبـــدو األرقــــــــام مــهــمــة بــالــنــســبــة  وال تـ
ألفــضــل العـــب فــي الــعــالــم 7 مــــرات، فقد 
أحـــرز جــائــزة أفــضــل العــب فــي الــمــبــاراة 
ــأن مــا  ــ ــذا مــــن الـــحـــق الــــقــــول بـ ــ مـــرتـــيـــن، لـ
ــلــــى فـــعـــالـــيـــة  ــيــــس مـــــؤثـــــرا عــ يـــحـــصـــل لــ

»البرغوث«.
وساهم ليونيل في تسجيل 3 أهداف، 
منها هــدفــان حــاســمــان فــي الــفــوز على 
المكسيك 2-1 فــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 
دور المجموعات، واستراليا بالنتيجة 
ذاتها في ثمن النهائي في مباراته األلف 
في مسيرته حين سجل للمرة االولى في 
األدوار اإلقصائية، كما أهدر ركلة جزاء 

أمام بولندا -2صفر.
وفي المباراة التي فك خاللها شيفرة 
ــاع »ســـوكـــروز« بافتتاحه التسجيل  دفـ

وتــســديــده 6 كـــرات عــلــى الــمــرمــى، 8.59 
كلم، بلغ ميسي ثاني أدنى معدل لالعب 

.
ً
أساسي، منها 4.75 كلم سيرا

كسول أم أذكى من اآلخرين؟

وأوضــح مدربه السابق ومانشستر 
سيتي االنكليزي الحالي اإلسباني بيب 
غوارديوال أن نجم باريس سان جرمان 
الفرنسي ال يكتفي فقط بالسير من دون 

فعل أي شيء.
ميسي، في ذروتــه مع فريقه السابق 
بــرشــلــونــة االســبــانــي قــبــل انــتــقــالــه إلــى 
نـــــادي الــعــاصــمــة الـــبـــاريـــســـيـــة، لـــم يكن 
ُيــشــعــر بــالــخــمــول حــتــى عــنــدمــا يمشي. 
ــــوال فـــي بـــرنـــامـــج وثــائــقــي  ــــوارديـ قــــال غـ
عــن الــالعــب األرجنتيني بعنوان »هــذه 
ــازون  ــ ــرة الــــقــــدم« بــثــتــه مــحــطــة أمـ هـــي كــ
»إنـــه )مــيــســي(، يــراقــب، هــو يمشي. هذا 
ما أحّبه أكثر. ليس خارج المباراة، بل 

 منها«.
ً
ا جزء

 
ً
 ويسارا

ً
وأضاف: »يحرك رأسه: يمينا

. يــعــرف بالضبط ما 
ً
 ويمينا

ً
ثــم يــســارا

 هكذا )يدير 
ً
سيحدث. ولكن رأسه دائما

(. هو في 
ً
 ويمينا

ً
غوارديوال رأسه يسارا

حــركــة دائـــمـــة«، مــتــابــعــا: »هـــو ال يــجــري، 
 يـــراقـــب مـــا يـــحـــدث. يبحث 

ً
ــا ــمـ لــكــنــه دائـ

عن نقاط الضعف في الدفاع. بعد 5 أو 

10 دقــائــق، يملك الخريطة فــي عينيه، 
في ذهنه ليعرف بالضبط المساحات 

والمشهد«.
ووصف غوارديوال ما يفعله الالعب 
االرجنتيني بـ »أشبه بكوني في غابة 
وعلّي أن أقاوم للبقاء على قيد الحياة. 
يــعــرف أنـــه إذا تــحــرك هــنــا أو هــنــاك أو 

هــنــالــك فــســيــحــصــل عــلــى مـــزيـــد من 
المساحة للهجوم«.

ــــذه الـــظـــاهـــرة  وال تـــرتـــبـــط هـ
بــــــــــتــــــــــقــــــــــدم مــــــــــيــــــــــســــــــــي، ابــــــــــن 

، فــــــي الــــــســــــن، بــل 
ً
الـــــــــــــ35 عـــــــامـــــــا

ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــى الـ ــلــ ــة تـــمـــتـــد عــ ــمــ هــــــي ســ
ــنـــوات، إذ ســلــطــت األرقــــــام الــضــوء  الـــسـ

ــه مــنــذ كــأس  ــا يـــقـــوم بـ عــلــى مـ
العالم في روسيا 2018، 
وقبلها البرازيل 2014، 
حيث ظهر بشكل جلي 
ــه يــســيــر ولــكــنــه ليس  أنــ

كسوال.
ويسير ميسي أثناء المباريات أكثر 
ــذا الــكــوكــب،  ــر عــلــى هــ مـــن أي العــــب آخــ
لكنه يملك الوقت أيضا لالبتسام رغم 
اشتداد حدة المباراة، وأظهر بحث أن 
فعالية ميسي تكمن في خلق المساحات 
وقضاء فترة زمنية في المواقع األقرب 
إلــى منطقة جــزاء المنافس واألهـــم في 

الملعب.

... لكنه األذكى!
ً
... لكنه األذكى!ميسي بين األكثر مشيا
ً
ميسي بين األكثر مشيا

ذكاء ميسي في قدرته على المرور بمهارة بأقل جهد

    المباراة في سطور

المباراة: البرازيل - كوريا الجنوبية 1-4
الملعب: استاد 974 - الدوحة

الجمهور: 43847 متفرًجا

الدور ثمن النهائي
الحكم: الفرنسي كليمان توربان

األهداف:
البرازيل: فينيسيوس جونيور )7(، نيمار )13 من ركلة جزاء(، 

ريشارليسون )29(، لوكاس باكيتا )36(
كوريا الجنوبية: سيونغ-هو بايك )76(

اإلنذارات:
كوريا الجنوبية: وو-يونغ جونغ )44(

التشكيلتان:
البرازيل: أليسون )ويفرتون 80( - إيدر ميليتاو )داني ألفيش 
63(، ماركينيوس، تياغو سيلفا، دانيلو )بريمر 72( - كازيميرو، 
لوكاس باكيتا - رافينيا، نيمار )رودريــغــو 81(، فينيسيوس 

جونيور )غابريال مارتينيلي 72(، ريشارليسون
المدرب: تيتي

كوريا الجنوبية: سيونغ-غيو كيم- مون-هوان كيم، مين-جاي 
كيم، يونغ-غوون كيم، جين-سو كيم )تشول هونغ 46( - جاي-
سونغ لي )كانغ-إين لي 74(، وو-يونغ جونغ )جون-هو سون 
46(، إين-بيوم هوانغ )سيونغ-هو بايك 65(، هي-تشان هوانغ 

- غيو-سونغ تشو )أوي-جو وهوانغ 80(، هيونغ-مين سون
المدرب: البرتغالي باولو بينتو

)أ ف ب(

 »السامبا« تتراقص  »السامبا« تتراقص 
على أنقاض كورياعلى أنقاض كوريا

اكتسحت البرازيل، حاملة اللقب 5 مــرات، 
بقيادة نجمها العائد نيمار، كوريا الجنوبية 
4-1، وبلغت الدور ربع النهائي لمونديال قطر 

2022 في كرة القدم على استاد 974 أمس.
وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل )7(، 
قبل أن يضاعف نيمار النتيجة من ركلة جزاء 
)13( بهدفه األول في قطر والـ76 مع المنتخب، 
لــيــصــبــح عــلــى ُبــعــد هـــدف مـــن مــعــادلــة الــرقــم 
القياسي لــأســطــورة بيليه، قبل أن يضيف 
ريشارليسون الثالث )29(، ولــوكــاس باكيتا 
الرابع )36(، وسجل البديل سيونغ-هو بايك 
الــهــدف الــوحــيــد لــكــوريــا مــن تــســديــدة بعيدة 

رائعة )76(.
وتــلــعــب الـــبـــرازيـــل الــجــمــعــة مـــع كـــرواتـــيـــا، 
وصــيــفــة مـــونـــديـــال 2018، الـــفـــائـــزة بــركــالت 

الترجيح على اليابان.
ــمـــرة الــثــامــنــة تـــوالـــًيـــا الـــتـــي تبلغ  ــذه الـ ــ وهـ
فيها البرازيل ربع النهائي بعد أن فشلت في 
ذلــك آخــر مــرة عــام 1990 عندما سقطت ضد 

االرجنتين في الدور الـ16.
وعلت أصوات المشجعين أكثر من العادة 
في الملعب عند إعالن اسم نيمار في التشكيلة 
األساسية قبل قرابة نصف ساعة من صافرة 

البداية مرحبة بعودة نجمها.

ــا »مـــحـــاربـــو الـــتـــايـــغـــوك« الــذيــن  أمــ
بلغوا األدوار اإلقصائية للمرة الثالثة 

فــقــط فــي تــاريــخــهــم، بــعــد 2002 و2010، فلم 
يصمدوا أمام راقصي السامبا بعد أن تأهلوا 
بسيناريو دراماتيكي بفوز قاتل على البرتغال 
ا مع سقوط غانا 

ً
في المباراة األخيرة، تزامن

أمام األوروغواي.

 رباعية في الشوط األول

 فــي أول لــقــاء بين المنتخبين فــي بطولة 
رسمية، وقع فينيسيوس على أول أهدافه في 
النهائيات العالمية، بعدما توغل رافينيا داخل 
المنطقة عن الجهة اليمنى، ومرر كرة مّرت بين 
كثافة العبين لتصل الى العب ريال مدريد غير 
المراقب، تابعها الى يمين الحارس الذي خرج 

من مرماه )7(.
وفــي الدقيقة الــعــاشــرة، الــرقــم الـــذي حمله 
بــيــلــيــه فـــي مــســيــرتــه الــســاطــعــة، رفــــع أنــصــار 
البرازيل الفتة ُكتب عليها »نتمنى لك الشفاء 

العاجل بيليه«.
ــتــــى تـــحـــّصـــل  ــان حــ ــتــ ــقــ ــيــ ــر إال دقــ ــمــ ولـــــــم تــ
ــر عــرقــلــة  ــزاء إثــ ــ ريــشــارلــيــســون عــلــى ركـــلـــة جـ
من وو-يــونــغ جونغ، ترجمها نيمار بنجاح 

مسجال هدفه السابع في كأس العالم، ويصبح 
على بعد هدف من بيليه )13(.

وكــان بيليه أرفــق منشوره على إنستغرام 
بصوره له في شوارع السويد عام 1958 عندما 

حقق أول ألقابه في سن الـ17.
وأحرز ريشارليسون الهدف الثالث بعد لعبة 
ــــص الــكــرة عــلــى رأســــه أربــــع مــرات 

ّ
رائـــعـــة، إذ رق

ومرتين برجله ومرها لماركينيوس ومنه إلى 
تياغو سيلفا على مشارف المنطقة، الذي أعادها 
بينية الى مهاجم توتنهام اإلنكليزي تابعها من 

مسافة قريبة في الشباك )29(.

هدف على الطائر 

ــن األســــاطــــيــــر رونـــــالـــــدو،  ــ ــى مــــــــرأى مـ ـــلــ وعـ
وريــفــالــدو، وكــافــو وروبــرتــو كــارلــوس الذين 
ــل فـــــي 2002  ــرازيــ ــبــ ــلــ أحــــــــــــرزوا آخـــــــر كـــــــأس لــ
المتواجدين في الملعب، سجل باكيتا الهدف 
الرابع بعد أن شنت البرازيل مرتدة، ووصلت 
الــكــرة الــى فينيسيويس على الـــرواق األيسر 
رفعها، تابعها باكيتا على الطائر منخفضة 

في المرمى )36(.

وكـــــــادت الــــبــــرازيــــل تـــخـــرج بــخــمــاســيــة فــي 
الشوط األول، لكن الحارس تصدى لمحاولة 
من ريشارليسون تهادت أمــام نيمار تابعها 
فوق العارضة، وأهدر باكيتا أخرى في الوقت 

بدل الضائع.
وكادت البرازيل تسجل الخامس بعد ثوان 
من انطالق الشوط الثاني عبر رافينيا، إال أن 

الحارس أبعد محاولته.
وعاند الحظ رافينيا على دفعتين بعد أن 
أبــعــد الــحــارس محاولتين محققتين حــارًمــا 
إياه من تسجيل أول أهدافه في قطر )54 و62(.

وسجل البديل سيونغ-هو بايك أحد أجمل 
ــعـــة بــيــســراه  أهــــــداف الــبــطــولــة بــتــســديــدة رائـ
مــن مــســافــة بــعــيــدة قــويــة الـــى يــســار الــحــارس 

أليسون )76(.
)أ ف ب(

لوكاس باكيتا يحتفل بعد 
تسجيله الهدف )رويترز(

https://www.aljarida.com/article/6983
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نزال »الماتادور« نزال »الماتادور« 
و»أسود األطلسي«و»أسود األطلسي«

ياسين بونو

بــعــدمــا كـــرر إنـــجـــازه الــتــاريــخــي، الـــذي 
، بالصعود لــدور الـ 16 

ً
حققه قبل 36 عاما

 في قطر، 
ً
بنهائيات كأس العالم، المقامة حاليا

يسعى منتخب المغرب لصنع تاريخ جديد ببلوغ 
دور الثمانية ألول مرة في تاريخ كرة القدم العربية 
بالمونديال، على حساب إسبانيا الطامحة للقب، 
فــي مــبــاراة تجمعهما الــيــوم على اســتــاد »المدينة 

التعليمية«.
ــيـــة عــلــى  ــانـ ــثـ ــذه الـــنـــســـخـــة الـ ــ وســـتـــكـــون هــ
الــتــوالــي التي يلتقي خاللها المنتخبان 
في كأس العالم، بعد تواجهما في مرحلة 
المجموعات بالمونديال الماضي في روسيا، 
 في اللحظات 

ً
حيث اقتنص »الماتادور« تعاداًل مثيرا

األخيرة 2-2.

طريق التأهل

وصعد منتخب المغرب لدور الـ 16 في مونديال 
قــطــر عــقــب تــربــعــه عــلــى قــمــة الــمــجــمــوعــة الــســادســة 
»القوية« برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين 
، ليصبح صاحب الرصيد األعلى 

ً
وتــعــاداًل وحــيــدا

من النقاط في الدور األول باالشتراك مع منتخبي 
هولندا وإنكلترا، اللذين حققا الرصيد ذاته في 
 
ً
 مشاركا

ً
مجموعتيهما، من إجمالي 32 منتخبا

في مرحلة المجموعات.
وافتتح فريق المدرب المغربي وليد الركراكي 
مشواره في المجموعة بالتعادل بدون أهداف مع 
منتخب كرواتيا، وصيف المونديال الماضي، 
 2 - صفر على 

ً
 تاريخيا

ً
قبل أن يحقق انتصارا

 
ً
منتخب بلجيكا، صاحب المركز الثاني عالميا
فــي آخــر تصنيف للمنتخبات أصـــدره االتــحــاد 
 المركز 

ً
الدولي لكرة القدم »فيفا«، الذي احتل أيضا

الثالث في مونديال روسيا.
ــبــــت مــنــتــخــب الـــمـــغـــرب،  وأثــ
الــذي يشارك في كــأس العالم 
للمرة السادسة في تاريخه 

والثانية على التوالي، جدارته 
بالصعود لدور الــ 16 بعد 
تــغــلــبــه 2-1 عــلــى منتخب 

كـــــنـــــدا فــــــي خـــــتـــــام مـــــشـــــواره 
بمرحلة المجموعات.

وساهم األداء الالفت للمنتخب 
 الممثل 

ً
المغربي، الذي أصبح أيضا

ــة فــي  ــيــ ــقــ ــريــ ــد لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات اإلفــ ــيــ الــــوحــ

الــمــونــديــال الــحــالــي عــقــب خــســارة الــســنــغــال صفر- 
ــام إنــكــلــتــرا فـــي دور الــــ 16، فـــي تــعــزيــز اآلمـــال  3 أمــ
 وسط المؤازرة 

ً
 في البطولة، خصوصا

ً
بالمضي قدما

الجماهيرية التي يتمتع بها.
ويحلم منتخب الــمــغــرب بــأن يصبح أول فريق 
عربي في التاريخ يبلغ دور الثمانية بالمونديال، 
كذلك رابع منتخب إفريقي يحقق هذا اإلنجاز، بعد 
الكاميرون والسنغال وغانا في نسخ 1990 و2002 
و2010 على الترتيب، على الرغم من صعوبة المهمة 
التي تنتظره أمــام المنتخب اإلسباني، الــذي توج 

.
ً
بكأس العالم قبل 12 عاما

ويمتلك منتخب الــمــغــرب الــعــديــد مــن العناصر 
الـــقـــادرة عــلــى مــواجــهــة الــمــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي، بما 
يمتلكه من نجوم في األندية األوروبية، مثل يوسف 
النصيري، مهاجم إشبيلية اإلسباني، وزميله في 
الفريق األنــدلــســي، الــحــارس ياسين بــونــو، اللذين 
لن تكون مواجهة نجوم منتخب إسبانيا بالغريبة 

عليهما.
ويطمح منتخب المغرب إلــى تحقيق انتصاره 
الخامس في تاريخه بالمونديال، ليفض شراكته 
مع المنتخب السعودي كأكثر المنتخبات العربية 
 في البطولة، برصيد 4 انتصارات لكل منهما.

ً
فوزا

كما يأمل المنتخب المغربي تحقيق فوزه الرابع 
على المنتخبات األوروبــيــة بــكــأس الــعــالــم، بعدما 
تغلب على البرتغال واسكتلندا في نسختي 1986 
و1998 على الترتيب، إضافة للمنتخب البلجيكي 

في تلك النسخة.

سقوط مفاجئ

من جانبه، تخطى منتخب إسبانيا، الذي يشارك 
في المونديال للمرة الـ 16 في تاريخه، الدور األول 
في كــأس العالم للمرة الـــ 11، 
بـــعـــدمـــا حـــصـــل عـــلـــى الــمــركــز 
الثاني في ترتيب المجموعة 

الخامسة، عقب حصده 4 نقاط، إثر تحقيقه 
، وخسر في 

ً
 وتعاداًل واحــدا

ً
 وحيدا

ً
انتصارا

مباراة واحدة.
واســتــهــل فـــريـــق الـــمـــدرب لـــويـــس إنــريــكــي 
مــشــاركــتــه فــي الــمــونــديــال الــحــالــي بانتصار 
كـــاســـح 7 - صــفــر عــلــى كــوســتــاريــكــا، قــبــل أن 

يتعادل 1-1 مع المنتخب األلماني، لكنه تلقى 
خــســارة مباغتة 1-2 أمـــام منتخب الــيــابــان في 
ــرة، ليقتنص تــذكــرة الــصــعــود  ــيـ الــجــولــة األخـ
للدور الثاني، عقب تفوقه بفارق األهداف على 

منتخب ألمانيا، صاحب المركز الثالث، 
المتساوي معه في نفس الرصيد.

وأثــار السقوط المفاجئ أمام اليابان 
الــــــتــــــســــــاؤالت بـــــشـــــأن إمــــكــــانــــيــــة تــعــمــد 
مــنــتــخــب إســبــانــيــا الـــخـــســـارة لــالبــتــعــاد 
عــن مــواجــهــة كــرواتــيــا فــي دور الــــ 16 أو 
مالقاة البرازيل أو األرجنتين في األدوار 
القادمة بالمونديال، غير أن سيرخيو 
بوسكيتس، قائد منتخب )الماتادور( 

نفى هذه التكهنات.
وكــانــت الــمــواجــهــة األولــى 

لإلسبان ضد المنتخبات 
العربية بمونديال 1986، 

حينما تغلب 3 - صفر 
على الجزائر بمرحلة 
الــــمــــجــــمــــوعــــات، قــبــل 

ــلــــى  عــ يــــــــفــــــــوز  أن 
1 ثــم  -3 تـــــونـــــس 
عــلــى الــســعــوديــة 
1 - صفر بالدور 
ــه فـــي نسخة  ذاتــ

2006 بألمانيا.
يـــــــــــــــذكـــــــــــــــر أن 
الفائز من مباراة 
المغرب وإسبانيا 
ســــوف يــلــتــقــي في 

دور الــثــمــانــيــة يــوم 
الــســبــت الــمــقــبــل على 

مــلــعــب )الـــثـــمـــامـــة(، مع 
الـــفـــائـــز مــــن مـــــبـــــاراة الـــبـــرتـــغـــال 

وسويسرا.

وليد الركراكي مدرب المغرب

إنريكي مدرب إسبانيا

6:00م
المغرب x إسبانيا

بونو: مباراة تنافسية
أكد ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، أن إسبانيا ستجبر 
بالده على االرتقاء باألداء عقب بلوغ دور الـ 16 لكأس العالم للمرة الثانية 

في تاريخ أسود األطلسي.
وبلغ المنتخب المغربي دور الـ 16 بعدما تصدر المجموعة السادسة 
برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وبسجل خال من الهزائم، متفوقا 
على منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم وبلجيكا صاحبة المركز الثاني 
بتصنيف االتحاد الدولي )الفيفا(. وقال بونو أمس: »لقد صنعنا التاريخ 
بالفعل ببلوغ دور الـ 16 لكننا نريد المزيد، أن نطيح بإسبانيا، وهو 
ما سيصنع التاريخ في هذه النسخة من كأس العالم، وفي قصتنا 
، لقد 

ً
: »نريد إسعاد شعبنا، مستعدون تماما

ً
الكروية ببالدنا«، مضيفا

تحسنا أكثر وأكثر بمرور كل مباراة، واثق من أننا سنظهر بصورة 
جيدة«. وختم حارس اشبيلية اإلسباني بالقول: »إسبانيا ستجبرنا 
على تقديم أفضل ما لدينا، إنها مباراة تنافسية للغاية، سيحسمها 
أدق التفاصيل، علينا االستعداد لذلك.                                      )د ب أ(

رغم إدراكه أنه ينتقل الى فريق يعج 
بالنجوم، وقد يعاني للحصول على 
فرصته، ال يشعر العب وسط المنتخب 
اإلســبــانــي كــارلــوس سولير بــأي ندم 
حـــيـــال انـــضـــمـــامـــه مــــن فــالــنــســيــا الـــى 
باريس سان جرمان الفرنسي الصيف 
ــم يــكــن   إلـــــى أنـــــه لــ

ً
الــــمــــاضــــي، مـــشـــيـــرا

يخشى أن يتسبب ذلك في حرمانه من 
المشاركة بمونديال قطر 2022.

 في 
ً
وبالفعل، عانى ابن الـ 25 عاما

الحصول على الدقائق التي يتمناها 
فـــي أرضـــيـــة الــمــلــعــب، إال أن ذلــــك لــم 
يـــمـــنـــع مــــــدرب الــمــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي 
لويس إنريكي من ضمه الى تشكيلة 

مونديال قطر رغــم المنافسة القوية 
في مركزه.

 بأنه 
ً
 مؤمنا

ً
وقال سولير إنه كان دائما

ســيــخــوض الــنــهــائــيــات، لكنه لــم يــنــِف أن 
االســتــبــعــاد عــن الــمــونــديــال »شـــيء يــدور 
، لكن فــي النهاية آمنت 

ً
فــي ذهــنــك دائــمــا

: »أعتقد أن العمل الذي 
ً
بنفسي«، مضيفا

كنت أقــوم به في المنتخب الوطني كان 
، وأن ما قمت به على أرض الملعب 

ً
جيدا

« بما فيه الكفاية الستدعائه.
ً
سيكون جيدا

 في المباراة األولى، 
ً
وبعدما دخل بديال

ســجــل ســولــيــر الـــهـــدف قــبــل األخـــيـــر في 
االنــتــصــار الكاسح على كوستاريكا 7 - 
 عــن المباراتين 

ً
صفر، لكنه غــاب نهائيا

ــد ألـــمـــانـــيـــا )1-1(  الــتــالــيــتــيــن ضــ
واليابان )2-1(.

ويــبــدو أن إنريكي حسم أمــره 
بـــشـــأن هـــويـــة العـــبـــي الـــوســـط مع 
اعــتــمــاده عــلــى ثــالثــي بــرشــلــونــة 
سيرجيو بوسكيتس وبيدري 
وغـــافـــي، لــكــن ســولــيــر لـــم يفقد 
األمــل بالحصول على فرصته، 

وال يتذمر من خيارات مدربه الذي 
اعــتــبــره »أحـــد أفــضــل الــمــدربــيــن الذين 

أشرفوا علّي«.
ــلـــعـــب ســـولـــيـــر مــــع حــكــيــمــي فــي  ويـ
سان جرمان، وقد يتواجهان اليوم في 

سيناريو تحدثا عنه قبل النهائيات.

النصيري... العب من طراز عالميالنصيري... العب من طراز عالمي
إذا كــان المنتخب المغربي لكرة القدم 
ــمــن النهائي لنهائيات كأس 

ُ
بلغ الـــدور ث

العالم لكرة القدم في قطر، فإنه يدين بذلك 
بنسبة كبيرة إلى »القطعة االستراتيجية«، 
قلب هجومه يوسف النصيري في »رقعة« 

مدربه وليد الركراكي.
ــيـــري قــبــل  ــنـــصـ دافـــــــع الــــركــــراكــــي عــــن الـ
المونديال، بعدما ارتفعت األصوات مطالبة 
باستبعاده، أقله من التشكيلة األساسية، 
ومنح الفرصة لعبدالرزاق حمدالله، مهاجم 
اتحاد جدة السعودي. وأكد المدرب حتى 
 أن 

ً
قبل إعالن التشكيلة األولية من 55 العبا

النصيري سيكون في المونديال. 
 مـــا يــقــولــه، 

ً
كـــان الـــركـــراكـــي يــــدرك جـــيـــدا

فالمهاجم الــمــولــود فــي األول مــن يونيو 
 حتى 

ً
1997 بمدينة فاس أبلى بالًء حسنا

اآلن في قطر.
 
ً
في المباراة األخيرة ضد كندا، كان سببا

في افتتاح منتخب بالده للتسجيل عندما 
ضغط على حارس المرمى ميالن بوريان، 
فــأرغــمــه عــلــى مــراوغــتــه، حــيــث طــالــت عنه 
الكرة، ليلعبها زياش ساقطة داخل المرمى 

الخالي )4(.
ل الهدف الثاني عندما انسل خلف  سجَّ
الــــدفــــاع الـــكـــنـــدي، إثــــر تـــمـــريـــرة رائـــعـــة من 
حكيمي أنهاها بتسديدة قوية من داخل 

المنطقة إلى يسار الحارس )23(.

»ال غنى عنه في التشكيلة«»ال غنى عنه في التشكيلة«

ر موهبة النصيري  قال الركراكي: »ال يقدِّ

إال مدربون أمثالي، إنه موهبة والعب من 
طــــراز عــالــمــي يــنــفــذ مــا أطــلــبــه مــنــه، لذلك 
حافظ على مركزه األســاســي، ليس معي 
فحسب، بل مع َمن سبقني من مدربين، إنه 

العب ال غنى عن خدماته في التشكيلة«.
ضــرب النصيري بــقــوة فــي المباريات 
الثالث لـ »أسود األطلسي« بمونديال قطر 

تــوجــهــا فــي الــمــبــاراة األخـــيـــرة ضــد كندا 
بهدف هو السادس عشر له في 53 مباراة 
دولية، وبات أول العب مغربي يسجل في 
نسختين متتاليتين، بعدما كان هز شباك 
إسبانيا في الجولة الثالثة األخــيــرة من 
دور المجموعات في نسخة روسيا 2018.

ــبـــدالـــرزاق  وتــــســــاوى الــنــصــيــري مـــع عـ

خيري وصــالح الدين بصير وكاماتشو، 
الذين سجل كل منهم هدفين في العرس 
العالمي بثنائية األول في نسخة 1986، 

والثاني والثالث في نسخة 1998.

»فخور بتسجيله«»فخور بتسجيله«

أكد النصيري أنه »فخور« بتسجيله في 
نسختين مختلفتين بكأس العالم، بعدما 
سجل في مرمى إسبانيا بمونديال 2018، 

ثم كندا في النسخة الحالية.
وأضـــاف: »بعض مــن انتقد انضمامي 
لـ )األسود( يشيد اآلن بقدراتي وفاعليتي 
ــا ال أكـــثـــرت  ــ مــــع الــمــنــتــخــب الـــمـــغـــربـــي. أنـ
ـــاءة، ألنــنــي 

َّ
لــالنــتــقــادات، بــاســتــثــنــاء الـــبـــن

أرغب في التطور والتحسن، لكنني أعمل 
بجد واحــتــرافــيــة مــن أجــل إثــبــات قــدراتــي 
والرد على االنتقادات في أرضية الملعب، 
بالجهد الــذي أبذله، واألهــداف الحاسمة 

التي أسجلها«.
وأردف: »ثقة المدرب )الركراكي( أعطتني 
، والحمد لله لم أخذله حتى 

ً
 كبيرا

ً
زخما

اآلن. ســـنـــواصـــل الــعــمــل بـــهـــذه الــطــريــقــة، 
واألهم مواصلة تخطي األدوار حتى نبلغ 
 للمنتخب 

ً
 جديدا

ً
أبعدها، ونكتب تاريخا

الوطني«.
 )أ ف ب(

النصيري

سولير لم يفقد األمل في المشاركة

ــم زيــــــــاش  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ حـ
موراتا نجم إسبانيانجم المغرب

سولير

https://www.aljarida.com/article/6898


»رفاق كريستيانو« »رفاق كريستيانو« إلإلنهاء مغامرة سويسرانهاء مغامرة سويسرا

يلتقي اليوم الثالثاء 
المنتخب البرتغالي مع نظيره 

السويسري في الدور ثمن 
النهائي لبطولة كأس العالم 

2022 بقطر.

تبدو البرتغال المرشحة األبــرز 
لبلوغ الـــدور ربــع النهائي، عندما 
تواجه سويسرا اليوم الثالثاء في 
مـــونـــديـــال قــطــر 2022 عــلــى ملعب 
لوسيل، لكنها تدرك أن منتخب »ال 
ناتي« المنتفض وصاحب المفاجآت 
ــكـــرة فـــي الــســنــوات  ــام عــمــالــقــة الـ ــ أمـ
 صعب المراس.

ً
االخيرة سيكون ندا

وتـــمـــلـــك »ســـيـــلـــيـــســـاو« ربـــمـــا مــن 
أفضل العناصر في جميع المراكز، 
ولكن يعاب على الــمــدرب فرناندو 
سانتوش أنــه ال يستخرج األفضل 
من بعض العبيه، في تشكيلة قادرة 
عــلــى تــحــقــيــق لــقــب عــالــمــي أول في 

تاريخها.
ــال األدوار  ــ ــغــ ــ ــرتــ ــ ــبــ ــ ــ وبـــــلـــــغـــــت ال
اإلقصائية في قطر للمرة الخامسة 
فــــي كـــــأس الــــعــــالــــم، وتـــبـــقـــى أفــضــل 
ــالــــث فــي  ــثــ ــمــــركــــز الــ نـــتـــيـــجـــة لـــهـــا الــ

مــــونــــديــــال إنـــكـــلـــتـــرا 1966، وفـــي 
التاريخ الحديث المركز الرابع في 

.2006

رونالدو قياسي 

في قطر 2022، تصدرت البرتغال 
مــجــمــوعــتــهــا الــثــامــنــة بــعــد فــوزيــن 
افتتاحيين على غانا واألوروغــواي 
قبل أن تسقط في المواجهة األخيرة 
ضد كوريا الجنوبية بعد أن ضمنت 

تأهلها.
وصنع النجم كريستيانو رونالدو 
التاريخ في الــدور األول عندما بات 
أول العب يسجل في خمس نسخ من 
كأس العالم، بهدفه الوحيد الذي جاء 
مــن ركلة جــزاء فــي الــفــوز 3 - 2 على 

غانا في المباراة االولى.
لـــكـــن زمـــيـــلـــه بــــرونــــو فــرنــانــديــش 

خطف األضواء بعد أن ساهم بشكل 
مــبــاشــر فــي أربــعــة أهــــداف مــن أصــل 
ستة في ثالث مباريات، مسجال اثنين 
باالضافة الى تمريرتين حاسمتين.

ويدرك رونالدو أن عليه أن يرتقي 
فــي مــســتــواه إذا أراد المساهمة في 
بــلــوغ الــبــرتــغــال الـــدور ربــع النهائي 
لــلــمــرة الــثــالــثــة فــقــط فـــي تــاريــخــهــا، 
ــام القياسية  ــ وســيــكــون عــاشــق االرقـ
ــفـــزا بـــعـــد أن تــــجــــاوزه  ــتـــحـ حـــتـــمـــا مـ
غريمه االزلي ليونيل ميسي في عدد 
االهــــــداف الــمــســجــلــة فـــي الــنــهــائــيــات 
العالمية )9 مقابل 8(، بعدما أحــرز 
الــبــرغــوث هــدفــا فــي فـــوز األرجنتين 
2 - 1 على أستراليا السبت ليقودها 

الى ربع النهائي.
إذا غاب رونــالــدو، تملك البرتغال 
خيارات عدة مع رافايل لياو وجواو 
فــيــلــيــكــس الــلــذيــن ســجــل كـــل منهما 

هدفا في دور المجموعات، إضافة إلى 
فرنانديش وبرناردو سيلفا.

 تأهل أول منذ 1954

وأحــدثــت سويسرا أكبر المفاجآت 
في كأس أوروبا صيف العام الماضي، 
عندما أطاحت فرنسا بطلة العالم من 
ثمن النهائي بركالت الترجيح، بعد أن 
عادت من تأخر 3 - 1 في الوقت االصلي 
لــتــســجــل اثــنــيــن فـــي آخـــر عــشــر دقــائــق 

وتفرض شوطين إضافيين.
ــان ســـومـــر بــطــل  ــ وكــــــان الــــحــــارس يـ
الـــمـــوقـــعـــة بــتــصــديــه لــلــركــلــة االخـــيـــرة 
لــكــيــلــيــان مـــبـــابـــي، وكــــــادت »ال نــاتــي« 
تواصل مفاجآتها عندما فرضت أيضا 
ركالت الترجيح على إسبانيا في ربع 
الــنــهــائــي، لــكــن هـــذه الـــمـــرة لـــم يبتسم 

لها الحظ.

وأكدت أن ما حققته في كأس أوروبا 
ــة، إذ تـــصـــدرت  ــ ــدفـ ــ ــــدة صـ ــيـ ــ ــن ولـ ــكـ ــم يـ ــ لـ
مجموعتها فـــي تــصــفــيــات الــمــونــديــال 
أمام ايطاليا بطلة أوروبا التي فشلت في 
التأهل عبر الملحق الحقا الى النهائيات 

العالمية للمرة الثانية تواليا.
ومع وصول مونديال قطر إلى أدواره 
اإلقــصــائــيــة، ســتــكــون ســويــســرا بأمس 
الحاجة الى سومر الذي غاب عن الفوز 
الحاسم 3 - 2 على صربيا في الجولة 
األخـــيـــرة فــي دور الــمــجــمــوعــات بسبب 
الـــمـــرض بــعــد مــشــاركــتــه أســاســيــا ضد 

البرازيل والكاميرون.
متسلحة بكل تلك النتائج والمفاجآت 
فـــي الــســنــتــيــن األخــيــرتــيــن، إضـــافـــة إلــى 
خط هجوم يقوده بريل إمبولو صاحب 
الهدفين في قطر، والعبين بارزين أمثال 
غرانيت تشاكا وجيردان شاكيري، تطمح 
سويسرا بقيادة مدربها التركي االصل 

مـــراد يــاكــيــن بــلــوغ ربـــع الــنــهــائــي للمرة 
الرابعة في تاريخها واألولى منذ 1954 

على أرضها.
وستكون هذه المواجهة األولى على 
اإلطـــالق بين المنتخبين فــي نهائيات 
كأس العالم، والثالثة بينهما هذا العام، 
بعد دور المجموعات فــي دوري األمــم 
األوروبية عندما فازت البرتغال ذهابا 
4 - 0 فــي لشبونة وخــســرت إيــابــا 1 - 0 
فــي جــنــيــف، أمـــا الــمــبــاراة الــوحــيــدة في 
بطولة كبرى )مونديال أو يــورو(، بدور 
المجموعات لكأس أوروبا 2008 فكانت 

من نصيب »ال ناتي« 2 - 0.
ورغم أن سويسرا لم تعد لقمة سائغة 
ــيـــرة، لــكــن المنتخب  فــي الــســنــوات االخـ
الـــذي ال يـــزال يبحث عــن لقب أول كبير 
في تاريخه يأمل أن يكون حصانا أسود 
مــجــددا، ويــضــرب مــوعــدا مــع الفائز من 
لقاء إسبانيا والمغرب في ربع النهائي.

... وآخر من تدريبات منتخب سويسرا جانب من تدريبات المنتخب البرتغالي

10:00م
البرتغال x سويسرا

فرنانديش »القائد الحقيقي«
إذا كــــان الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
ــالــــدو يــســتــأثــر بــاالهــتــمــام فـــي كـــل مــرة  رونــ

ــا مــــــبــــــاراة فـــــي صـــفـــوف  ــهــ ــــخـــــوض خــــاللــ يـ
منتخب بالده بمونديال 2022، 

وتــســلــط عــلــيــه الــكــامــيــرات، 
فـــإن الــقــلــب الــنــابــض في 
»سيليساو أوروبـــا« هو 
صــانــع األلـــعـــاب بــرونــو 

فرنانديش.
اهتمام وسائل اإلعالم 

برونالدو، وتقدير الــرأي 
ــــالءه  ــه، يـــجـــعـــل زمــ ــ الــــعــــام لــ

يـــلـــعـــبـــون األدوار الـــثـــانـــويـــة، 
بيد أن العب وسط مانشستر 

يــونــايــتــد فـــرنـــانـــديـــش بــدأ 
يـــلـــفـــت الـــنـــظـــر كــصــانــع 

األلعاب الرئيس في 
ــفـــوف فــريــقــه،  صـ

وسجل ثنائية 

سمحت لمنتخب بالده بحسم التأهل لثمن 
النهائي قبل الجولة األخيرة.

وقرر سانتوش إراحة فرنانديش في 
لقاء كوريا الجنوبية، لكن في غيابه 
فشل المنتخب البرتغالي في صناعة 

الكثير من الفرص الواضحة.
وبـــــــــــدأ فـــــرنـــــانـــــديـــــش يـــصـــبـــح 
الركيزة في صفوف المنتخب 
البرتغالي والقائد الحقيقي 
المرشح لحمل الشارة بعد 

اعتزال رونالدو.
وكــان فرنانديش مهندس 
الفوز بنجاحه في تمريرتين 
حاسمتين خالل فوز البرتغال 
على غانا 3 - 2 على الرغم من 
ــل الـــتـــاريـــخ فــي  ــ ــــدو دخـ ــالـ ــ أن رونـ
ــبـــاراة بــعــد تسجيله  تــلــك الـــمـ
ــاح مــــن ركــلــة  ــتــ ــتــ هــــــدف االفــ
جزاء مشكوك في صحتها 
ليصبح بالتالي أول العب 
يسجل في خمسة نهائيات 
مــخــتــلــفــة فـــي كـــأس الــعــالــم 

بعمر السابعة والثالثين.
وضــد األوروغـــــواي سجل 
فــرنــانــديــش ثــنــائــيــة، إحــداهــا 
من ركلة جــزاء وحرمه القائم 
من أن يصبح أول العب يسجل 
ثالثية في المونديال الحالي.

ويــــــتــــــفــــــوق فـــــرنـــــانـــــديـــــش 
عــلــى رونـــالـــدو هـــذا الــعــام، ال 
ســيــمــا مـــن نــاحــيــة األهـــــداف 
في صفوف البرتغال، حيث 
سجل 7 أهداف في 11 مباراة، 
مقابل 3 فقط لرونالدو في 10 

مباريات.

 
ً
اوضح مدرب منتخب سويسرا مراد ياكين انه   ال يفكر أبدا

بمسألة صناعة التاريخ عندما يواجه  نظيره البرتغالي اليوم 
فــي مونديال قطر 2022. ولــم تبلغ سويسرا الـــدور ربــع نهائي 
، لكن في 

ً
كأس العالم منذ أن استضافت النهائيات قبل 68 عاما

حينها كان التأهل مباشرة من دور المجموعات لربع النهائي من 
دون المرور بثمن النهائي بحكم وجود أربع مجموعات من أربعة 

منتخبات كل منها )16 بالمجمل(.
انتهى مشوار سويسرا في حينها على يد النمسا بالخسارة 
 عن تحقيق أي فوز في دور إقصائي 

ً
5 - 7، وعجزت بعدها أيضا

بخروجها من ثمن النهائي أعوام 1994 و2006 و2014 و2018.
وقال ياكين خالل المؤتمر الصحفي أمس االثنين عشية اللقاء 
المقرر في لوسيل »نحن ندرك أننا ندخل المباراة بفريق مستعد 

بشكل جيد وناضج«.
وتابع أن »القدرة على كتابة التاريخ لن تكون حاسمة بالنسبة 
لنا. نحن نعرف خصومنا وأظهرنا أننا قادرون على هزيمتهم. ثم 
بعدها )بعد الفوز( قد يمكننا التحدث عن التاريخ... ال أحد يهتم 

بعد اآلن بما حدث في الماضي«.
وأفــاد بأن فريقه بأكمله متاح لخوض اللقاء ضد كريستيانو 
رونالدو ورفاقه من دون أن يعطي أي تلميحات بشأن تشكيلته 
 بالقول »نــحــن جــاهــزون. لدينا فــريــق مكتمل 

ً
األســاســيــة، مكتفيا

والالعبون الذين كانوا غائبين قد عادوا«.
وفازت سويسرا على البرتغال 1 - صفر في جنيف خالل دوري 
األمم األوروبية في يونيو بعد أسبوع من خسارتها صفر - 4 في 
لشبونة، لكن ياكين رأى أن مباريات من هذا النوع ال أهمية لها ألنه 
 في كرة 

ً
»مرت ستة أشهر منذ آخر مواجهة وهذه فترة طويلة جدا

القدم. ال نعرف من يلعب معهم، من يلعب في قلب الدفاع. إذا ركزنا 
 على الخصم، فإننا نفقد التركيز على أنفسنا«.

ً
كثيرا

)أ ف ب(
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بــعــد دور أول »هـــــادئ« بــدأه 
عــلــى وقــــع االنـــتـــقـــادات، بسبب 
ــات  ــاريــ ــبــ ــة مــــــن ســــــت مــ ــلـ ــلـــسـ سـ
متتالية من دون فوز، واختبار 
ــمــن الــنــهــائــي ضد 

ُ
»ســهــل« فــي ث

السنغال المحرومة من نجمها 
الــمــطــلــق ســــاديــــو مــــانــــي، يــبــدأ 
مـــونـــديـــال قــطــر اآلن بــالــنــســبــة 
لمنتخب إنكلترا ومدربه غاريث 

ساوثغيت.
ــود الــثــاثــة« إلــى  ــ دخـــل »األسـ
الــنــســخــة الـــثـــانـــيـــة والــعــشــريــن 
مـــن كــــأس الـــعـــالـــم عــلــى خلفية 
أســوأ سلسلة منذ 1993، لكنه 
استفاد إلى حد كبير من الوضع 
الــمــعــنــوي الــمــهــزوز للمنتخب 
اإليـــــــرانـــــــي الــــــــمــــــــأزوم، نــتــيــجــة 
االحـــتـــجـــاجـــات الـــحـــاصـــلـــة فــي 
الباد، كي يحصل على الدفعة 
المعنوية الازمة من أجل إطاق 

بطولته بالفوز 2-6.
وبعد تعثر أمام األميركيين 
 إلى 

ً
في مواجهة أعادته مجددا

دائرة االنتقادات، عاد المنتخب 
اإلنكليزي ليتحرر من الضغط 
أمام جاره الويلزي )3 - صفر(، 
قــبــل أن يـــكـــرر الــنــتــيــجــة ذاتــهــا 
أمام السنغال على ملعب البيت 
ــانــــى فــي  ــاء عــ ــقــ ــــي لــ ــالــــخــــور فـ بــ
بــدايــتــه، قــبــل أن يحسم األمـــور 
بشكل كبير فــي نهاية الشوط 
األول بتقدمه بهدفين، أحدهما 
لقائده هاري كين، الذي افتتح 
رصـــيـــده بــعــد صـــيـــام لــثــاث 

مباريات.
لكن اآلن، جاء وقت الجد 
بالنسبة للمنتخب الحالم 
بمعانقة اللقب الذي توج 
به مــرة واحــدة عــام 1966 

على أرضه، إذ يصطدم بكيليان 
مــبــابــي وزمــائــه فــي المنتخب 

الفرنسي حامل اللقب.

 »إنه تحدٍّ رائع« 

ق ساوثغيت على مواجهة 
َّ
وعل

فــرنــســا الــمــرتــقــبــة، بــالــقــول: »إنــه 
أكبر تحدٍّ يمكن أن نواجهه. إنهم 
 
ً
 هائا

ً
أبطال العالم. يملكون عمقا

مــن الــمــواهــب والعبين مذهلين 
على الصعيد الــفــردي. إنــه تحدٍّ 
رائع. إنها مباراة رائعة بالنسبة 
لــنــا، مــن أجــل أن نختبر أنفسنا 

ضد األفضل«.
 للمشاركتين الكبريين 

ً
وخافا

الماضيتين في مونديال 2018 
وكــــأس أوروبــــــا 2020، ســيــكــون 
ــيــــت مـــطـــالـــبـــيـــن  ــغــ ــاوثــ رجـــــــــال ســ
بتجاوز منافس عماق من أجل 
مــحــاولــة تــكــرار أو الــتــفــوق على 
مــا حققوه قبل أربــعــة أعـــوام في 
روسيا حين وصلوا إلى النهائي، 
والــصــيــف الــمــاضــي حين بلغوا 
نــهــائــي الــبــطــولــة الــقــاريــة للمرة 
األولى في تاريخهم قبل الخسارة 

بركات الترجيح أمام إيطاليا.
فـــي مــونــديــال روســـيـــا 2018، 
، إذ 

ً
ــان مـــســـار إنــكــلــتــرا مـــعـــبـــدا كــ

ــــمــــن الـــنـــهـــائـــي 
ُ
تــــواجــــهــــت فـــــي ث

مـــــع كــــولــــومــــبــــيــــا، ثـــــم الــــســــويــــد، 
قــبــل الـــســـقـــوط عــنــد عــقــبــة لــوكــا 
مودريتش ورفاقه في المنتخب 
الـــكـــرواتـــي، فـــي حــيــن أن الــقــســم 
ن مــن  ــوَّ ــكــ ــة تــ ــقـــرعـ ــن الـ ــانـــي مــ ــثـ الـ
بــرتــغــال كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، 
وأرجــــنــــتــــيــــن لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، 
وبرازيل نيمار، وفرنسا مبابي 

التي توجت باللقب.

وكـــانـــت الــقــصــة مــشــابــهــة في 
كأس أوروبا التي أقيمت صيف 
 عــن 2020، بسبب 

ً
2021 عــوضــا

ــا، إذ  ــيـــروس كــــورونــ تـــداعـــيـــات فـ
ضم مسار اإلنكليز في الطريق 
 مـــن الــســويــد، 

ً
إلــــى الــنــهــائــي كــــا

ــدا،  ــنـ ــولـ ــا، ألـــمـــانـــيـــا، هـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
التشيك والدنمارك، فيما تقارع 
فـــي الــقــســم الـــثـــانـــي مــنــتــخــبــات: 
ــال، فـــرنـــســـا،  ــغــ ــرتــ ــبــ بـــلـــجـــيـــكـــا، الــ

إسبانيا وإيطاليا.
ــوز عـــلـــى مــنــتــخــب  ــ ــفـ ــ ــد الـ ــعــ وبــ
ــعــــد عــن  ــبــ ألــــمــــانــــي بـــعـــيـــد كـــــل الــ
المنتخب الـــذي تـــوج بمونديال 
ــا زال يـــعـــانـــي تــبــعــات  ــ 2014 ومـ

خروجه من الدور األول لمونديال 
 
ً
2018 فــي صدمة تــكــررت مجددا
ــات، تــــواجــــه  ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ فـــــي هـــــــذه الــ
ــال ســاوثــغــيــت مــع أوكــرانــيــا،  رجــ
ثـــم الـــدنـــمـــارك، قــبــل أن يــســقــطــوا 
فـــي مــعــقــلــهــم )ويــمــبــلــي( بــركــات 

الترجيح أمام إيطاليا.

 عقدة السقوط أمام الكبار 

ــا اعـــتـــمـــد عـــلـــى خــط  ــدمــ ــعــ وبــ
دفاعي من أربعة العبين منذ بدء 
النهائيات، قد يضطر ساوثغيت 
إلــــى الــلــعــب بــخــمــســة مــدافــعــيــن 
في مواجهة السبت على ملعب 

البيت، من أجــل محاولة إيقاف 
ــابـــي، الــــــذي وصـــل  ــبـ ــوغــــات مـ تــ
ــــي هـــذه  إلــــــى خـــمـــســـة أهـــــــــداف فـ
النهائيات، بينها ثنائية األحد 

في الفوز على بولندا 1-3.
ق ساوثغيت على مواجهة 

َّ
وعل

 أن نجم باريس 
ً
مبابي، معتبرا

ســان جــرمــان »العـــب مــن الــطــراز 
العالمي، وسبق أن أثبت قدراته 
ــــي الـــلـــحـــظـــات الـــمـــهـــمـــة خـــال  فـ
هــذه البطولة والــبــطــوالت التي 

سبقتها«.
 
ً
لكن ساوثغيت ليس متخوفا

مــن مــبــابــي وحــســب، بــل »هــنــاك 
 )أنــطــوان( غريزمان، الذي 

ً
أيضا

. هــنــاك 
ً
 اســتــثــنــائــيــا

ً
أراه العـــبـــا

 
ً
أوليفيه جيرو، الذي نعرفه جيدا

)لــعــب مـــع أرســـنـــال وتــشــلــســي(، 
ــو وســــــط شـــبـــان  ــبــ ــهــــم العــ ولــــديــ

رائعون«.
وسيحاول ساوثغيت ورجاله 
التخلص من عقدة السقوط أمام 
الــكــبــار فـــي األدوار اإلقــصــائــيــة 
ــلــــمــــونــــديــــال وكــــــــأس أوروبــــــــــا،  لــ
إذ تـــكـــرر الـــســـقـــوط أمـــامـــهـــم في 
مـــنـــاســـبـــات كـــثـــيـــرة مـــنـــذ الـــفـــوز 
بلقب كــأس العالم على أرضهم 

عام 1966.
وقـــد انــتــهــى مــشــوار »األســـود 
ــلـــى أيـــــــدي ألــمــانــيــا  ــة« عـ ــثــــاثــ الــ

ــــي 1970 )ربـــــع  ــامـ ــ ــة عـ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
نهائي( و1990 )نصف نهائي(، 
ــام 1986 )ربــــع  ــ ــيـــن عـ ــتـ ــنـ واألرجـ
ــمــن نــهــائــي(، 

ُ
نــهــائــي( و1998 )ث

والــــــبــــــرازيــــــل عـــــــام 2002 )ربـــــع 
نـــهـــائـــي(، والـــبـــرتـــغـــال فـــي كــأس 
أوروبــــــــــا 2004 )ربــــــــع نـــهـــائـــي( 
ومــونــديــال 2006 )ربــع نهائي(، 
من نهائي(، 

ُ
وألمانيا عام 2010 )ث

وإيطاليا في كأس أوروبا 2012 
)ربع نهائي(.

وكــــي يــتــجــنــب ســاوثــغــيــت أن 
تنضم فرنسا إلــى هــذه الائحة، 
ــاد طــريــقــة  ــ ــجـ ــ يـــتـــوجـــب عـــلـــيـــه إيـ

إليقاف مبابي بشكل خاص.
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دقت ساعة الحقيقة لإلنكليز وساوثغيت
بعدما تخطى دور الـ16 

بالمونديال أمام المنتخب 
السنغالي، واجتاز دور 

المجموعات من دون مشاكل، 
ستكون مواجهة فرنسا، 

السبت المقبل، أول اختبار 
حقيقي للمنتخب اإلنكليزي، 
المطالب بإظهار إمكانياته 

الفعلية.

ساوثغيت والطاقم الفني خال مواجهة السنغال

أكـــــد ديــــكــــان رايـــــــس، العـــب 
مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا لــكــرة الــقــدم، 
ــلــــى الـــســـنـــغـــال  عــــقــــب الـــــفـــــوز عــ
بثاثية نظيفة فــي دور الـــ 16 
بمونديال قطر 2022، والتأهل 
لــربــع الــنــهــائــي، أنــهــم »اســكــتــوا 

االنتقادات«.
وقــــــــــــال العــــــــــب وســــــــــت هـــــام 
ــــد أنـــــنـــــا لـــم  ــقـ ــ ــتـ ــ يـــــونـــــايـــــتـــــد: أعـ
نـــحـــصـــل عـــلـــى الـــتـــقـــديـــر الــــذي 
ــان مـــثـــل  ــ ــقــ ــ ــريــ ــ ــتــــحــــقــــه. فــ نــــســ
هولندا واألرجنتين على 
سبيل المثال لم يفوزا 
فــــي مـــبـــاريـــاتـــهـــمـــا 
بــســهــولــة. 
دائــمــا ما 
ــقـــولـــون  يـ

لنا الكثير من األشياء السلبية. 
ــا  ــتـ ــانـ ــن لــــنــــا كـ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ آخــــــــر مـ

مثاليتين.
وأردف: قبل البطولة كانوا 
يـــتـــحـــدثـــون كـــثـــيـــرا عـــن أنـــنـــا ال 
نسجل أهدافا. لقد أسكتنا هذه 

االنتقادات.
وعن مواجهة فرنسا، حاملة 
الــلــقــب، فــي دور ربــع النهائي، 
أكـــد رايــــس أن هـــذا هـــو الــنــوع 
مـــن الــمــبــاريــات الــتــي يــريــدون 
خوضها، معتبرا أنه ال يوجد 
مـــواجـــهـــة أفـــضـــل مـــن فــرنــســا - 

إنكلترا.
)إفي(

رايس: لقد أسكتنا رايس: لقد أسكتنا 

االنتقاداتاالنتقادات
هاري كين يفي بالوعد

ــاري كــيــن بــوعــده لجماهير  أوفـــى هـ
»تــرك بصمته« فــي مونديال  إنكلترا بـــ
قطر، رغم البداية الصعبة له للبطولة 
وتـــزايـــد الــشــكــوك حـــول أدائــــه وحــالــتــه 
البدنية بعد تعرضه لتدخل عنيف في 
الــكــاحــل األيــمــن خــال مــبــاراتــه األولـــى، 
ــة كــل  ــ لــكــن قــائــد الــفــريــق نــجــح فـــي إزالـ
هذه »الشائعات« بتألقه أمام السنغال 
ـــ 16 وتــســجــيــلــه لـــهـــدف فــي  فـــي دور الــ

االنتصار العريض 0-3.
وكــــــــان كــــيــــن يــــتــــحــــرك بــــبــــطء بــعــض 
الــشــيء ســـواء مــع أو بـــدون الــكــرة قبل 
تــســجــيــلــه لــلــهــدف، لــكــن حــيــنــمــا حــانــت 
الــلــحــظــة لـــدى انـــفـــراده بــمــرمــى إدوارد 
مــــيــــنــــدي فــــــي نــــهــــايــــة الــــــشــــــوط األول 
استغلها بــأفــضــل شــكــل وســجــل هــدف 

باده الثاني.
وســـجـــل كـــيـــن هـــدفـــه الـــــــ52 بــقــمــيــص 
إنكلترا، ليصبح على بعد هدف واحد 

مــــن الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي الــمــســجــل بــاســم 
واين روني.

واحـــــتـــــاج رونـــــــي العــــــب مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد وإيــفــرتــون الــســابــق إلــى 120 
ــاراة دولـــيـــة لـــلـــوصـــول لـــهـــذا الـــرقـــم  ــبــ مــ
القياسي، مقابل 79 مباراة فقط لهاري 

كين، مهاجم توتنهام.
ــن تــحــقــيــق رقـــم  ــرب كـــيـــن مــ ــتــ كـــمـــا اقــ
قياسي آخــر مــع إنكلترا، حيث يبتعد 
بثاثة أهداف فقط عن الرقم القياسي 
لــغــاري لينيكر بصفته الــاعــب األكــثــر 
ــرا فــي  ــتـ ــلـ ــكـ تـــســـجـــيـــا لـــــأهـــــداف مــــع إنـ
بطوالت كأس العالم برصيد 10 أهداف.

وأصــبــح رصــيــد كــيــن بــعــد هــدفــه في 
الـــســـنـــغـــال 7 أهـــــــداف، وذلـــــك مــــن ســبــع 
تسديدات، حيث سبق له تسجيل ستة 
أهداف في مونديال روسيا 2018، قبل 
أن تعانده الشباك في دور المجموعات 

مع إنكلترا في قطر 2022.

ــة أهــــــــداف خـــال  ــاثــ ــع كـــيـــن ثــ ــنــ وصــ
مـــبـــاريـــات دور الــمــجــمــوعــات الـــثـــاث، 
رغــم تعرضه لمشكات خــال مواجهة 
إيران األولى والتي أثرت بالسلب على 

كاحله األيمن.
وأصبح كين الاعب األكثر مساهمة 
ــي تـــســـجـــيـــل أو صــــنــــاعــــة األهـــــــــداف  ــ فــ
بــالــمــونــديــال )7 أهــــداف + 3 أســيــســت( 
بالتساوي مــع جــاري لينيكر الــذي لم 
يــصــنــع أي هــــدف وديــفــيــد بــيــكــهــام )3 

أهداف + 7 أسيست(.
وكــان كين أكد بالفعل خال مؤتمر 
صحفي قبل مواجهة السنغال أنه يريد 

أن يترك »بصمته« في ثمن النهائي.

ستيرلينغ يعود إلى إنكلترا بعد تعرض 
منزله لسطو مسلح

غاب العب منتخب إنكلترا لكرة القدم، رحيم ستيرلينغ 
عن مواجهة السنغال في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 

بعد أن اقتحم لصوص مسلحون منزله في إنكلترا.
ووفقا لوسائل اإلعام المحلية، سافر العب تشلسي 

إلى إنكلترا لدعم أسرته بعدما حدث.
وقال مدرب المنتخب غاريث ساوثغيت في تصريحات 
لقناة »أي تي فــي« عندما سئل عما إذا كــان ستيرلينغ 
سيعود إلى معسكر إنكلترا: ال يمكنني معرفة ذلك في 

الوقت الحالي. إنه وضع يتعين عليه حله مع عائلته.
وأضاف المدرب اإلنكليزي: ال أريد أن أمارس أي نوع 
من الضغط عليه. في بعض األحيان، كرة القدم ليست 

هي األكثر أهمية، فاألسرة تأتي أوال.
ــاد اإلنــكــلــيــزي أعــلــن خــــروج ستيرلينغ  وكــــان االتـــحـ
من تشكيلة الفريق أمــام السنغال في الدقيقة األخيرة 
»أسباب شخصية«، ولم يلعب المباراة التي انتهت بفوز  لـ

»األسود الثاثة« بثاثية نظيفة.
ستيرلينغ)إفي(

ااإلإلشادات تنهال على بيلينغهامشادات تنهال على بيلينغهام
انــهــالــت اإلشــــــادات عــلــى العـــب وســـط منتخب إنــكــلــتــرا جــود 
بيلينغهام، بعد عروضه الرائعة في مونديال قطر حتى اآلن، لكن 
االمتحان األكبر البن التاسعة عشرة سيكون في مباراة »األسود 
الثاثة« المقبلة المرتقبة ضد فرنسا السبت المقبل في الــدور 

ربع النهائي.
كان بيلينغهام صاحب التمريرة العرضية التي جاء منها الهدف 
االفتتاحي لمنتخب باده، وترجمها جوردان هندرسون بنجاح، 
قبل أن يقوم بمجهود فردي رائع راوغ فيه العبين من السنغال، 
ليمرر كرة أمامية باتجاه فيل فودن، ومنه إلى هاري كين، هداف 
المنتخب اإلنكليزي، ليفتتح باكورة أهدافه في النسخة الحالية، 

 لأخيرة عام 2018 برصيد 6 أهداف.
ً
 بأنه توج هدافا

ً
علما

، أصغر العب 
ً
بات بيلينغهام بُعمر السادسة عشرة و38 يوما

يخوض باكورة مبارياته الرسمية مع برمنغهام، نادي الطفولة، 
 أصغر العب يسجل له.

ً
قبل أن يصبح بعدها بـ 25 يوما

عندما انضم إلى صفوف بوروسيا دورتموند األلماني مقابل 
 بعمر 

ً
صفقة بلغت 25 مليون يــورو، أصبح الاعب األعلى ثمنا

 في صفوف 
ً
السابعة عشرة، قبل أن يصبح أصغر العب يسجل هدفا

النادي األلماني.

 في نوفمبر 2020.
ً
 دوليا

ً
وأصبح العبا

ــي كــــــأس أوروبـــــــــــا صـــيـــف 2021، بـــات  ــ فـ
 و349 

ً
بيلينغهام حينها بــُعــمــر 17 عــامــا

، أصغر العب إنكليزي يخوض إحدى 
ً
يوما

البطوالت الكبرى، وأصغر العب في تاريخ 
الــنــهــائــيــات الـــقـــاريـــة، قــبــل أن يــحــطــم رقمه 
البولندي كاتسبر كوزووفسكي بعدها بستة 

أيام ضد إسبانيا )1-1(.
نــــوه بـــه العــــب وســــط مــانــشــســتــر يونايتد 

السابق روي كين، بقوله: »لم أَر العب وسط بهذه 
 مماثلة على مدى سنوات عدة«.

ً
السن يقدم عروضا

وأضاف: » نحن نتكلم عن نضوج فكري له، ويعرف 
متى يتخذ القرارات. ببساطة، هو يملك كل شيء«.

أما غاري نيفيل، فقال عنه: »تابعت العبين عدة دافعوا عن 
ألوان منتخب إنكلترا وعانوا ثقل القميص الوطني، لكنه العب 

ال يخشى أي شيء، ويتمتع بنضوج عاٍل«.
وأضاف: »ُيخيل إليك أنه يلعب با ضغوط على اإلطاق، وكأنه 

لعب على المسرح الدولي لسنوات عدة«.
جود بيلينغهام

ماني يشيد بأداء السنغال رغم الهزيمة
ــأداء  ــاد الــمــهــاجــم الــســنــغــالــي الــشــهــيــر ســاديــو مــانــي بـ أشــ
زمائه في المنتخب السنغالي لكرة القدم خال المباراة أمام 
المنتخب اإلنكليزي بالدور الثاني )دور الـ16( لبطولة كأس 
العالم 2022، المقامة حاليا في قطر، رغم الهزيمة صفر - 3 

والخروج من البطولة.
وكــتــب مـــانـــي، مــهــاجــم بـــايـــرن مــيــونــيــخ األلـــمـــانـــي، على 
»انستغرام«، بعد المباراة، »الناس فخورون بأدائكم«، مبينا 

أن المنتخب »مثل بجدارة« العلم السنغالي.
وكان المنتخب السنغالي مع نظيره المغربي هما فقط 
من اجتاز الدور األول بالمونديال الحالي من بين خمسة 
منتخبات افريقية شاركت في هذه النسخة، ولكن الفريق 
مني أمس بأكبر هزيمة له في تاريخ مشاركاته بالمونديال.
وكــان مــانــي )30 عــامــا( أصــيــب قبل البطولة الحالية 
بأيام قليلة خال مشاركته مع بايرن في مباراة بالدوري 
األلماني، ليغيب عن صفوف المنتخب السنغالي في هذا 
المونديال، حيث خضع لجراحة بسبب اإلصابة، وقال: 
»سنواصل التعلم«.                                            )د ب أ( ساديو ماني

أليو سيسيه: لم نظهر بمستوانا المعهود
اعــتــرف ألــيــو سيسيه الــمــديــر الفني للمنتخب 
السنغالي بــأن الفريق لــم يقدم مستواه المعهود 
في المباراة التي انتهت بالهزيمة أمــام المنتخب 
اإلنكليزي صفر - 3 مساء األحد على ملعب استاد 
البيت بمدينة الخور ضمن منافسات دور الستة عشر 

ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.
ولــــدى ســــؤال ألــيــو سيسيه عــمــا إذا كـــان إهـــدار 
الــفــرص المبكرة فــي الــمــبــاراة كلف فريقه الهزيمة 
وفقدان بطاقة التأهل، قــال الــمــدرب: ال، ليس األمر 
كذلك، ألن المباراة مدتها 90 دقيقة، حصلنا على 
فــرص للتسجيل في نصف الساعة األولــى لكن لم 
نتمكن من استغالها، أعتقد أننا واجهنا منتخبا 
رائعا من الناحية البدنية وال يخشى المواجهة وال 
االلتحامات. وأضــاف: لم نقدم مستوانا المعهود، 
ال تبرير لدي، العبان أو ثاثة العبين في صفوفنا 
كان يمكنهم تقديم المزيد، لكن كان هناك فارق في 
األداء، لقد عملنا جاهدين لسنوات لكننا واجهنا 

منتخبا يحتل المركز الخامس عالميا في تصنيف 
الفيفا، والفارق كان واضحا. وحول ما إذا كان المنتخب 
السنغالي افتقد االستعداد النفسي في مشواره بالبطولة، 
قال سيسيه: ال أعتقد أن األمر له عاقة بالحالة الذهنية، 
أنا فخور باعبينا، وهم كانوا مستعدين نفسيا، ولكن 
علينا أن نعترف بتفوق المنتخب الــذي واجهناه، لقد 
انتصروا في العديد من التدخات خال المباراة، وبالتالي 
كانت األمور صعبة. وأضاف: الهدف الذي استقبلناه قبل 
حوالي خمس دقائق من نهاية الشوط األول ثم الهدفان 
الثاني والــثــالــث، قضت علينا وأخرجتنا مــن المباراة 
تماما، وبالتالي أحيي الحالة الذهنية لاعبينا، فهم لم 

يستسلموا واستمروا في محاوالت تقديم شيء.
ولدى سؤاله حول ما إذا كان توقع الهزيمة أمام إنكلترا 
بثاثية، قال سيسيه: ال، على اإلطاق، ألن قوتنا تكمن في 
الدفاع، هذه هي ركيزتنا. كان أمرا مفاجئا ألنه عادة ما 
كانت لدينا قدرات دفاعية عالية، وبالتالي لم أتوقع هذه 

النتيجة الثقيلة. أليو سيسيه

ديكان رايس هاري كين
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ال شك في أن بطولة كأس العالم هذا 
الــعــام بقطر تــزخــر بــاإلثــارة والمتعة، 
ــواء كــنــت مــن مشجعي كـــرة الــقــدم  وســ
أو ال، فأنت تشعر بالقطع بالحماسة 
وأنــــــــت تــــــرى مـــنـــتـــخـــب بــــــــادك يــتــقــدم 
ــواًل إلــــى األدوار  ــ فـــي الــتــصــفــيــات وصــ
النهائية، أو ينتابك شعور بالحسرة 
عــنــدمــا تــــرى فــريــقــك الــمــفــضــل يــخــرج 
من المونديال إثر هزيمة مفاجئة في 
اللحظات األخيرة من المباراة أو حتى 
بفارق األهداف بفعل حسابات المكسب 
والخسارة في ختام أدوار المجموعات.
ــر آالف األمـــــيـــــال  ــفــ ــســ ورغـــــــــم أن الــ
ــبـــاريـــات الـــمـــونـــديـــال من  لــمــشــاهــدة مـ
الـــمـــدرجـــات مــســألــة بــالــغــة الــصــعــوبــة 
بالنسبة لألغلبية العظمى من البشر، 
ــراء طــــب الـــنـــفـــس أن هــنــاك  ــبــ يـــؤكـــد خــ
 عــلــمــيــة جــــيــــدة تــــدعــــوك إلـــى 

ً
ــا ــابــ ــبــ أســ

مــشــاهــدة مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم على 
شـــاشـــات الـــتـــلـــفـــزيـــون، بـــل ويـــســـردون 
ــد الــصــحــيــة الــتــي  ــوائـ ــفـ الـــعـــديـــد مــــن الـ
تنجم عن تشجيع فريقك المفضل في 

البطولة.
وتــقــول كـــاري ويــانــد، أســتــاذة علم 
النفس االجتماعي بجامعة توالن في 
والية نيو أورليانز األميركية، إن البشر 
بطبعهم كائنات اجتماعية، وبطولة 
كـــأس الــعــالــم فــرصــة رائــعــة للتواصل 

مع اآلخرين وإيجاد أرضية اجتماعية 
مــشــتــركــة. وتــــوضــــح، فـــي تــصــريــحــات 
للموقع اإللكتروني »بوبيوالر ساينس« 
األمــيــركــي، المتخصص فــي األبــحــاث 
العلمية، أن تشجيع منتخب كرة قدم 
يجعلك تشعر بــاالرتــبــاط بشيء أكبر 
 
ً
منك، كما يخلق لدى اإلنسان شعورا

بالهوية.

تشجيع الفرق الفائزة 

وخلصت دراســـة نشرتها الــدوريــة 
العلمية »كوميونيكشن آند سبورت«، 
المتخصصة في طب النفس الرياضي 
عـــــام 2019، إلـــــى أن تــشــجــيــع الـــفـــرق 
ــزة يـــرفـــع مـــن درجـــة  ــائـ ــفـ الـــريـــاضـــيـــة الـ
احـــتـــرام أو تــقــديــر الــــذات للمشجعين 
لمدة يومين بعد المباراة، ورغم أن هذه 
المعلومة تحتاج إلى مزيد من التوثيق 
العلمي، تــؤكــد ويــانــد وجـــود مفهوم 
في طب النفس يسمى »االنغماس في 
المجد الناجم عن انجازات اآلخرين«، 
ــبـــط شـــخـــص مــا  ــه أن »يـــرتـ ويـــقـــصـــد بــ
بــانــتــصــار غـــيـــره عــلــى اعـــتـــبـــار أنــهــمــا 
ينتميان إلى نفس المجموعة«، وتقول 
إن االســـتـــغـــراق فـــي الــتــشــجــيــع يجعل 
 من 

ً
ا الجمهور يشعر كما لو كان جــزء

 في الفوز.
ً
الفريق ومشاركا

وتقول وياند، إن تشجيع الفرق في 
مباريات كأس العالم يطيل العمر، لكن 
ذلك يتوقف على طريقتك في التشجيع 
ســواء كنت تجلس على األريكة طوال 
ــــت تـــحـــدق فــــي الــشــاشــة  الــــمــــبــــاراة وأنــ
 
ً
أمامك، أو أنك تتقافز وتتفاعل حركيا

مع كل فرصة أو هجوم خال المباراة، 
وتوضح أنه بالرغم من أن هذا النوع 
مــن التشجيع الحماسي ال يرقى إلى 

حد ممارسة التدريبات البدنية، تجعل 
هـــذه الــحــركــات الــصــغــيــرة الــجــســم في 

حالة حركة مستمرة وتجدد نشاطه.
كــمــا أن الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي في 
حد ذاتــه له تأثير إيجابي على إطالة 
عمر اإلنــســان، فالعاقات االجتماعية 
والـــشـــعـــور بــاالنــتــمــاء أثـــنـــاء مــشــاهــدة 
الفعاليات الرياضية يقترن بتحسن 
الــصــحــة الــبــدنــيــة والــنــفــســيــة، وترتبط 

مشاهدة المباريات الرياضية بتخفيف 
أعــــراض االكــتــئــاب الــتــي أثــبــتــت بعض 
ــــات أنـــهـــا تــقــلــل عــمــر اإلنـــســـان  ــــدراسـ الـ
 في المتوسط، 

ً
بواقع 10 إلى 12 عاما

وبــالــتــالــي عندما تحصل على الدعم 
االجتماعي النابع من تشجيع مباريات 
المونديال، فهناك دالئل علمية على أنك 

تقلل مخاطر الوفاة المبكرة.
 )د ب أ(

مشاهدة مباريات كأس العالم تطيل العمرمشاهدة مباريات كأس العالم تطيل العمر

جانب من متابعي مباريات كأس العالم 2022 من خال الشاشات العماقة

رابيو خال مواجهة بولندا

رابيو: لم يكن لدينا 
شك في تحقيق الفوز

أكد العب الوسط الفرنسي أدريان رابيو 
أن فريقه لم يراوده أدنى شك في الفوز خال 
 
ً
الـــشـــوط األول مـــن مـــبـــاراة بــولــنــدا، مــشــيــدا

ــالـــروح الــقــتــالــيــة لــزمــائــه مـــن أجـــل الــفــوز  بـ
بمونديال قطر 2022.

وقــال رابيو عقب الفوز على بولندا 1-3 
فــي ثــمــن الــنــهــائــي: لــم يــكــن لــديــنــا شـــك، كنا 
نعلم أننا إذا سرعنا وتيرة اللعب فستتاح 
لــنــا فـــرص ونــفــوز. سيطرنا عــلــى الــمــبــاراة 
إجمااًل خاصة في الشوط الثاني. كنا ندرك 
أنه يجدر بنا تقديم المزيد، لكن لم يدر الشك 

بخاطرنا ولو للحظة.
وأبرز العب يوفنتوس أن »هذه المجموعة 
، أكــثــر تضامنا داخـــل الملعب 

ً
متحدة جـــدا

وخــارجــه« مــن تلك الــتــي خــاضــت كــأس أمم 
أوروبا حين خسرت فرنسا في ثمن النهائي 

بركات الترجيح أمام سويسرا.
وأوضــــــح: األســـاســـيـــون واالحــتــيــاطــيــون 
ــنـــدمـــج مــع  ــيـــع مـ ــمـ ــنـــي والـــجـ ــفـ ــاز الـ ــهــ ــجــ والــ
بعضهم، في الفندق تسير األمور على نحو 
، أفضل حتى مما كانت عليه في 

ً
جيد جــدا

اليورو. 
)إفي(

األرجنتيني راباليني يدير المباراة

اختير األرجنتيني فرناندو راباليني إلدارة مباراة 
المغرب وإسبانيا في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 

اليوم.
وكان فرناندو أندريس راباليني )44 عاما( حّكم في 
مونديال قطر 2022 مباراة المغرب وكرواتيا في دور 
المجموعات في 23 نوفمبر الماضي، والتي انتهت 
بالتعادل بدون أهداف، وكذلك مباراة صربيا وسويسرا 

في 2 الجاري )3-2(.
ويخوض راباليني، الــذي ولد في 28 أبريل 1978 

في مدينة ال باتا في بوينس آيرس، في مونديال قطر 
2022 أول تجربة له في المونديال.

وأصبح العام الماضي أول حكم التيني يدير مباراة 
في كأس األمم األوروبية، بفضل االتفاق بين االتحاد 
األوروبــــي لكرة الــقــدم )يويفا( والكونميبول، وحكم 
حينها مباريات أوكرانيا ومقدونيا الشمالية، وكرواتيا 

وأسكتلندا، وفرنسا وسويسرا.
بينما سيدير المكسيكي ســيــزار رامـــوس مباراة 
البرتغال وسويسرا التي تقام على ملعب لوسيل.  )إفي(

ليفاندوفسكي ال يضمن مشاركته 
في مونديال 2026

بعد توديع منتخب باده لمونديال 
2022 في قطر من دور الـ16 بالخسارة 
أمس األول األحد على يد فرنسا )3-1(، 
ألــمــح قــائــد منتخب بــولــنــدا، روبـــرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، إلــــــى عــــــدم ضــمــان 
مشاركته في النسخة المقبلة بعد 4 
سنوات بالواليات المتحدة والمكسيك 

وكندا.
وعـــلـــق لــيــفــانــدوفــســكــي مــبــاشــرة 
بعد نهاية المباراة التي أقيمت على 
ملعب البيت: »على الــرغــم مــن وجــود 
مــــشــــوار طـــويـــل يـــجـــب قـــطـــعـــه، هــنــاك 
عوامل عديدة ستؤثر في القرار. أريد 
أن أشعر بالسعادة عندما أشارك. هذا 
مهم أيضا للمستقبل القريب. بالطبع 
سأكون سعيدا عندما نهاجم. ال أكون 
سعيدا على حــد كبير عندما نلعب 
للدفاع. ال أحب هذا األمر. عوامل كثيرة 
ــراري«. وأبـــــدى مهاجم  ــ ــ ســتــؤثــر فـــي قـ
بـــرشـــلـــونـــة اإلســـبـــانـــي اســـتـــيـــاءه من 

الخطة التكتيكية، التي تفضل الدفاع، 
بالتراجع للخلف في الجزء األكبر من 
الــمــبــاريــات الــتــي لعبتها بــولــنــدا في 
البطولة، وآخرها الخسارة أمام فرنسا 
في دور الـ16 بنتيجة )1-3(.         )إفي(

ليفاندوفسكي

مارتينو يتعرض لإلهانة في المكسيك
استقبل عـــدد مــن مشجعي المنتخب 
المكسيكي لكرة القدم المدرب األرجنتيني 
جيراردو مارتينو المدير الفني لمنتخب 
ــــدى عــــودتــــه إلـــى  بــــادهــــم بــشــكــل ســـيـــئ لـ
العاصمة مكسيكو سيتي بعد المشاركة 
ــــأس الــعــالــم  غــيــر الــمــوفــقــة فـــي بــطــولــة كـ
2022 فــي قــطــر. وأشـــــارت بــعــض الصحف 
 »

ً
األرجــنــتــيــنــيــة إلــــى أن مــارتــيــنــو »60 عــامــا

تعرض لإلهانة من عدد قليل من المشجعين 
الغاضبين لدى عودته إلى مكسيكو سيتي.

ــون«  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ونــــــــشــــــــرت صــــحــــيــــفــــة »ال نــ
 تظهر فيه بعض 

ً
 مصورا

ً
األرجنتينية مقطعا

هذه اإلهانات اللفظية.
ورغم محاصرة المصورين والمشجعين 
لمارتينو، حرص المدرب على التزام الهدوء 

خال خروجه من مبنى المطار.
وكان مارتينو تولى مسؤولية الفريق في 
2019، لكنه ودع البطولة الحالية في قطر من 
الدور األول »دور المجموعات« بعد الهزيمة 
صفر- 2 أمام المنتخب األرجنتيني. وبهذا، 

انتهى عقد مارتينو مع الفريق.

ــاد  ــيـــس االتـــحـ ــون دي لــــويــــزا رئـ ــ وقــــــال يـ
ــوده فــي قطر:  المكسيكي للعبة خـــال وجــ
يعلم مارتينو أن األجواء السلبية والفشل في 
المونديال يجعان من المستحيل استمراره 

مع الفريق.

وقال خايمي أوردياليس المدير الرياضي 
للمنتخب المكسيكي: نقدره كمدرب كبير 
وصاحب إمكانيات… ولكن في كــرة القدم، 

النتائج هي ما تهم«. 
)د ب أ(

مارتينو لحظة وصوله إلى مطار المكسيك الدولي

الحكم األرجنتيني فرناندو راباليني



الدور األول
الوقتاملباراةاملجموعةمباراةالتاريخ

7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B نوفمبر

السعودية12األرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونس00الدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًءبولندا00المكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليا41فرنسا228D نوفمبر

كرواتيا00المغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابان12المانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًءكوستاريكا  70اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندا10بلجيكا2312F نوفمبر

الكاميرون10سويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا ج00أوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًءغانا32البرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربيا20البرازيل2416G نوفمبر

ايران02ويلز2517B نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالسنغال13قطر2518A نوفمبر

 7:00 مساًءاإلكوادور11هولندا2519A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا00إنكلترا2520B نوفمبر

استراليا01تونس2621D نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السعودية20بولندا2622C نوفمبر

7:00 مساًءالدنمارك21فرنسا2623D نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك20األرجنتين2624C نوفمبر

كوستاريكا01اليابان2725E نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالمغرب02بلجيكا2726F نوفمبر

 7:00 مساًءكندا41كرواتيا2727F نوفمبر

 10:00 مساًء المانيا11اسبانيا2728E نوفمبر

صربيا33الكاميرون2829G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء غانا23كوريا ج2830H نوفمبر

7:00 مساًءسويسرا10البرازيل2831G نوفمبر

10:00 مساًء أوروغواي20البرتغال2832H نوفمبر

6:00 مساًءالسنغال12اإلكوادور2933A نوفمبر

6:00 مساًءقطر20هولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا01ايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلترا03ويلز2936B نوفمبر

6:00 مساًءالدنمارك10استراليا3037D نوفمبر

6:00 مساًءفرنسا10تونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتين02بولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك12السعودية3040C نوفمبر

6:00 مساًءبلجيكا00كرواتيا141F ديسمبر

6:00 مساًءالمغرب12كندا142F ديسمبر

10:00 مساًء اسبانيا21اليابان143E ديسمبر

10:00 مساًء المانيا24كوستاريكا144E ديسمبر

6:00 مساًءالبرتغال21كوريا ج245H ديسمبر

6:00 مساًءأوروغواي02غانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيل10الكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسرا23صربيا248G ديسمبر

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210927إنكلترا

3120215الواليات المتحدة

3102473إيران

3012161ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201626فرنسا

3201346أستراليا

3111114تونس

3012121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210417المغرب

3120415كرواتيا

3111124بلجيكا

2003270كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201646البرتغال

3111444كوريا الجنوبية

3111224أوروغواي

3102573غانا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201526األرجنتين

31١1224بولندا

31١1234المكسيك

3102353السعودية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201436اليابان

3111934إسبانيا

3111654ألمانيا

31023113كوستاريكا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

٣20١316البرازيل

3201436سويسرا

3111444الكاميرون

3012581صربيا

هولندا

هولندا

الفائز من 60الفائز من 58

الفائز من 59 الفائز من 57

فرنسا

األرجنتين

كرواتيا

البرازيل

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

كرواتيا تفوز بضربات الجزاء ٣-١

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 مساًء

األرجنتين

أستراليا

الدور ربع 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور ربع 
النهائي
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السبت 17 ديسمبر 2022م

الساعة 6:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦2

الفائز من 
61  و 62

٥٨6٠

٥٩

المركز الثالث
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رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال
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٠
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