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كرنفال برازيلي في المدرجات 
وعلى أرض الملعب

»إنكلترا - فرنسا«... 
نتائج متباينة 

ومشاعر متبادلة!

هدف يفصل 
نيمار عن بيليه...  
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»أسود األطلس« »أسود األطلس« 
على عرش ربع النهائيعلى عرش ربع النهائي

ياسين بونو يواجه ركلة الجزاء الضائعة 
لإلسباني بابلو سارابيا )رويترز(
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رياضة
02

 غافي أصغر العب يشارك 
 بعد بيليه

ً
أساسيا

ــط الــمــنــتــخــب  ــي، نـــجـــم خــ ــافــ أصـــبـــح غــ
اإلســـــبـــــانـــــي، أصــــغــــر العــــــب بــــــدأ مــــبــــاراة 
كأساسي في مرحلة خروج المغلوب بكأس 
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم، بعد النجم البرازيلي 
بيليه، حينما تواجد في التشكيل األساسي 

لفريقه أمام المغرب أمس الثالثاء.
وشـــــارك غـــافـــي، العـــب وســـط بــرشــلــونــة، 
أساسيا في كل مباريات إسبانيا الثالث 
بــالــمــجــمــوعــة الــخــامــســة بــالــبــطــولــة، وقــد 
حــدث الــشــيء ذاتـــه حينما وضــعــه لويس 
إنريكي المدير الفني للفريق في التشكيل 
األساسي إلسبانيا في مباراة أمس أمام 

المغرب على ملعب »المدينة التعليمية«.
وفــــي ســـن 18 عــامــا و123 يــومــا أصــبــح 
غافي أصغر العب يشارك في مباراة بمرحلة 
خـــروج المغلوب بــكــأس العالم منذ النجم 
البرازيلي بيليه، الذي لعب في نهائي كأس 
العالم 1958 بالسويد وكان عمره 17 عاما 

و249 يوما.
وسجل بيليه هدفين فــي الــمــبــاراة التي 
نجحت فيها الــبــرازيــل فــي االنــتــصــار على 
السويد 5 - 2، لتفوز بأول لقب لها من أصل 

5 بطوالت كأس عالم.
)د ب أ(

واصــل المنتخب المغربي صنع التاريخ فــي نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، ودّون اسمه بحروف 
من ذهب في عالم الساحرة المستديرة، بعدما أصبح أول فريق 
عربي يتأهل لدور الثمانية في المونديال، عقب تغلبه 3 - صفر 
بركالت الترجيح على نظيره اإلسباني، أمس، الثالثاء، في دور 

الـ 16 للمسابقة.
وانتهى الوقتان األصلي واإلضــافــي بالتعادل بــدون أهــداف، 
ليحتكم المنتخبان للوقت اإلضــافــي، الــذي ابتسم فــي النهاية 

لمصلحة المنتخب المغربي.
وقدم نجوم المنتخب المغربي أداء بطوليا على مدار 120 
 للمنتخب اإلسباني، المتوج باللقب 

ً
 حقيقيا

ً
دقيقة، وكانوا ندا

عام 2010 بجنوب إفريقيا، على مدار األشــواط األربعة، وكان 
بإمكانهم خطف التقدم خالل الشوط األول، وكذلك في الوقت 
اإلضــافــي، الــذي اعتمد خالله أســود األطلسي على الهجمات 
المرتدة، في الوقت الذي فشل فيه العبو المنتخب اإلسباني 

في اختراق الحصون الدفاعية المغربية.
وبعدما كان منتخب المغرب أول فريق عربي يتأهل لمرحلة 
خــروج المغلوب في المونديال بنسخة المسابقة عــام 1986 
بالمكسيك، كان منتخب )أسود األطلسي( على موعد مع التاريخ 
أيضا في تلك النسخة، بعدما بات أول منتخب عربي يصعد 
لدور الثمانية في البطولة األهم واألقوى على مستوى العالم

كــمــا أصــبــح المنتخب الــمــغــربــي رابـــع منتخب إفــريــقــي في 
التاريخ يحصد بطاقة الترشح لدور الثمانية، بعد الكاميرون 

والسنغال وغانا في نسخ 1990 و2002 و2010 على الترتيب.
وللنسخة الثانية على التوالي في المونديال، يعجز منتخب 
إسبانيا عن الفوز على منتخب المغرب، بعدما تعادل معه 2- 2 
في مرحلة المجموعات بنسخة المسابقة الماضية التي أقيمت 

بروسيا عام 2018

حذر بالغ 

واتسمت بداية المباراة بالحذر البالغ من كال المنتخبين، قبل 
أن تشهد الدقيقة 11 الفرصة األولى لمنتخب المغرب عن طريق 
أشرف حكيمي، الذي سدد ركلة حرة مباشرة، لكن تسديدته علت 

العارضة بقليل.
استحوذ المنتخب اإلسباني على الكرة خــالل الدقائق 

التالية ولــكــن بــال فاعلية على الــمــرمــى فــي ظــل التكتل 
الدفاعي لمنتخب المغرب، الذي بدأ يتخلى نسبيا عن 

حذره، بعد مرور 20 دقيقة.
أســـرع منتخب إسبانيا من 

إيقاعه، وكاد يفتتح التسجيل 
في الدقيقة 26 مستغال هفوة 
ــارس  ــو، حــ ــونــ ــن يـــاســـيـــن بــ مــ
مرمى منتخب المغرب، الذي 

أرسل تمريرة خاطئة.
وأضاع نايف أكرد فرصة 

محققة الفتتاح التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 42، حينما 
تلقى تمريرة عرضية من الجانب األيسر عبر سفيان بوفال ليسدد 

ضربة رأس، لكنها أخطأت المرمى.

استمرار الحذر 

ت بداية الشوط الثاني حــذرة من كال المنتخبين وسط  جــاء
هجمات على استحياء من العبيهما، قبل أن تشهد الدقيقة 55 
الفرصة األولى في هذا الشوط عن طريق داني أولمو، الذي نفذ 
ركلة حــرة مباشرة مــن الناحية اليسرى، ليسدد مباشرة نحو 

المرمى، لكن بونو أبعد الكرة بقبضتيه.
وأجرى لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، 
تبديلين فــي الــدقــيــقــة 63، حــيــث نـــزل ألـــفـــارو مــوراتــا 
وكارلوس سولر، بدال من أسينسيو وجافي، ليرد 
وليد الركراكي، مــدرب منتخب المغرب بتبديل 
في الدقيقة 66 بنزول عبدالصمد الزلزولي بدال 

من سفيان بوفال.
ــم ويـــلـــيـــامـــس فــــي تـــحـــريـــك هــجــوم  ــاهــ وســ
إسبانيا نسبيا، حيث أرسل كرة عرضية من 
الجهة اليمنى في الدقيقة 80 إلى أولمو، 
المتواجد أمـــام الــمــرمــى مباشرة، 
لكنه فشل في ترويض الكرة.
وأضــــاع مــوراتــا فرصة 

أخرى إلسبانيا في الدقيقة 82، حينما تلقى تمريرة بينية ليسدد 
من على يمين منطقة الجزاء، لكنه وضع الكرة بعيدة عن المرمى.
ونشط أداء المنتخبين في الدقائق األخيرة، وكــاد المنتخب 
المغربي يخطف هدف التقدم في الدقيقة 87، حيث انطلق حكيمي 
من الناحية اليمنى، قبل أن يرسل عرضية متقنة قابلها الزلزولي 
بتمريرة بالرأس إلى شديرة، الذي سدد من داخل المنطقة، لكن 

الكرة ذهبت سهلة في يد أوناي سيمون.

تكثيف الهجمات 

وكثف منتخب إسبانيا هجماته في ظل تراجع أداء المنتخب 
المغربي بسبب إرهاق نجومه، وأجرى إنريكي تبديلين في الدقيقة 
98 بنزول أنسو فاتي وأليكس بالدي بدال من خوردي ألبا وأولمو.

وخالل ركالت الترجيح تعملق الحارس المغربي ياسين بونو، 
بعدما أنقذ ركلتي ترجيح من سولر وسيرخيو بوسكيتس، فيما 

تصدى القائم األيسر لتسديدة من بابلو سارابيا.
ــــاش وحــكــيــمــي لمنتخب  ــرز الــصــابــيــري وزيـ فـــي الــمــقــابــل، أحــ
المغرب، فــي حين أمسك سيمون تسديدة بــدر بــانــون، لينتهي 

اللقاء بتأهل منتخب المغرب.
)د ب أ(

ًالركراكي: قدمنا مباراة 
رائعة تكتيكيا

قال وليد الركراكي مدرب المغرب لقناة »بي إن سبورتس«: »أعتقد أننا قدمنا مباراة 
 التزم الالعبون بالخطة، لم يستسلموا. قلت لهم اننا سنتعب، لقد دخلوا 

ً
رائعة، تكتيكيا

التاريخ. وضعت لهم في رأسهم فكرة انه يجب أن يكونوا طموحين«.
وأضاف »األهم كان أن نظهر وجها جيدا. في ركالت الترجيح يوجد الحظ. لدينا حارس 
كبير بين األفضل في العالم، قادر على وضعنا في ربع النهائي. الالعبون مستعدون للموت 

من أجل بلدهم. نحن طموحون وسنقدم كل شيء«.
وقال »أقــول لهم اننا في مهمة. لقد فهموا انه يجب أن يكونوا طموحين، ونتوقف عن 

)أ ف ب( د«.        
َ
التفكير في العق

»أسود األطلس« افترست الماتادور»أسود األطلس« افترست الماتادور

بوفال: المغرب كتب التاريخ
قال سفيان بوفال العب وسط  منتخب 
المغرب: »هذا جنوني، لقد كتبنا التاريخ 
للتو. المشاعر التي عشناها ال تصدق. 
أشكر كل الجماهير المغربية في العالم 
لدعمهم. هــذا النصر يعود لكل الشعب 

المغربي العربي والمسلم«.
مــن جانبه، قــال وليد شــديــرة مهاجم 
المنتخب المغربي لقناة الــكــاس: »حلم 

. نــحــن ســعــداء 
ً
ــدا ــ كــبــيــر جـ

بــالــنــســبــة لـــنـــا وكـــامـــل 
ــربـــي.  ــغـ ــمـ الــــشــــعــــب الـ

 
ً
سنصنع التاريخ ونريد أن نمضي قدما

.»
ً
والذهاب بعيدا

بدروه، قال المهدي بنعطية قلب دفاع 
المغرب السابق لقناة »بي إن سبورتس«: 
»احــــــتــــــرمــــــوا الــــخــــطــــة رغــــــــم مـــعـــرفـــتـــهـــم 
بـــاســـتـــحـــواذ إســـبـــانـــيـــا. لـــعـــبـــوا بــقــلــبــهــم 
وقــاتــلــوا. سنحت لنا فــرص صريحة لم 
نستغلها، لم نرتجف. لدينا حارس كبير، 

ما قاموا به بطولي«.
)أ ف ب(

قـــــال عـــبـــدالـــحـــمـــيـــد الـــصـــابـــيـــري مــهــاجــم 
المنتخب المغربي لقناة »بي إن سبورتس«: 
»ال يمكنني وصف الفرحة. الحمدلله حققنا 
 امام منتخب كبير هو اسبانيا. 

ً
 تاريخيا

ً
فوزا

كــل الــالعــبــيــن كــانــوا رجـــاال وقــدمــنــا مــبــاراة 
كبيرة... أشكر المدرب )وليد( الركراكي وهو 
مدرب كبير ويرفع من معنوياتنا ويمنحنا 
توجيهات رائعة، وبالنسبة لالعبين قمنا 

«.وعــــن كــون 
ً
بــكــل شــــيء. أنـــا فــخــور جــــدا

الـــمـــغـــرب أول مــنــتــخــب عـــربـــي ورابــــع 
إفريقي يصل إلى الدور ربع النهائي، 

ــاريـــخـــي وشـــّرفـــنـــا  ــاز تـ ــال »هــــــذا انــــجــ قـــ
الــكــرة العربية واإلفــريــقــيــة. هــذا انجاز 

لــم يــأِت مــن فــراغ بــل مــن عمل وإنــجــاز... 
جــئــنــا لــخــوض 7 مـــبـــاريـــات ولــيــس 3 فقط 

ومستعدون لمواجهة أي منتخب«.
وعــن التعليمات خــالل ركــالت الترجيح، 
قال »ال تعليمات عن كيفية التسديد، وبعض 
الالعبين تدربوا على تسديد الركالت«.
)أ ف ب(

الصابيري: فرحة ال توصف



    المباراة في سطور

المباراة: البرتغال - سويسرا 1-6
الملعب: ستاد لوسيل

ً
الجمهور: 83720 متفرجا

الدور ثمن النهائي
الحكم: المكسيكي سيسار ارتورو راموس

األهداف:
البرتغال: غونسالو راموس )17 و51 و67(، 
بيبي )33(، رافــايــل غيريرو )55(، رافايل 

لياو )2+90(
سويسرا: مانويل أكانجي )58(

اإلنذارات:
سويسرا: فابيان شار )43(، إيراي كومرت 

)59(

التشكيلتان:
الــبــرتــغــال: ديــوغــو كــوشــتــا، ديــوغــو دالــو، 

روبن دياش، بيبي، رافايل غيريرو، وليام 
كارفاليو، أوتافيو )فيتينيا، 74(، برونو 
فــرنــانــديــش )رافـــايـــل لــيــاو، 87(، بــرنــاردو 
سيلفا )روبن نيفيش، 81(، جواو فيليكس 
ــالــــدو، 74(، غــونــســالــو  )كــريــســتــيــانــو رونــ

راموس )ريكاردو هورتا، 74(
المدرب: فرناندو سانتوش

ــلـــون  ــرا: يـــــــان ســـــومـــــر، إديـــمـــيـــسـ ــ ــــسـ ــويـ ــ سـ
فرنانديس، فابيان شــار )إيـــراي كومرت، 
46(، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريغيز، 
ــو فــــرويــــلــــر )دنـــــيـــــس زكــــــريــــــا، 54(،  ــ ــمـ ــ ريـ
غـــرانـــيـــت تـــشـــاكـــا، جــبــريــل ســـو )هـــاريـــس 
سيفيروفيتش، 54(، جــيــردان شاكيري، 
روبــن فارغاس )نــواه أوكافور، 66(، بريل 

إمبولو )أردون جاشاري، 89(.
المدرب: مراد ياكين

)أ ف ب(

... ودي ماريا يعود لتدريبات التانغو
ــنــــتــــخــــب  يــــســــتــــطــــيــــع مــــشــــجــــعــــو الــــمــ
ــرة الـــــقـــــدم، ولـــيـــونـــيـــل  ــكــ األرجـــنـــتـــيـــنـــي لــ
سكالوني، المدير الفني للفريق حاليا 
ــعــــداء، بـــعـــد عــــــودة الـــاعـــب  تــنــفــس الــــصــ
آنــخــل دي مـــاريـــا إلـــى تــدريــبــات الــفــريــق 
أمس، استعدادا للمواجهة المرتقبة مع 
المنتخب الــهــولــنــدي فــي دور الثمانية 

لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.
وأكـــمـــل دي مـــاريـــا 34 عـــامـــا مــهــاجــم 
يوفنتوس اإليطالي أول حصة تدريبية 
أمس، وكانت أول 15 دقيقة متاحة أمام 

وسائل اإلعام.
ــفـــوف الــفــريــق  ــاب الــــاعــــب عــــن صـ ــ وغــ
فــي الــمــبــاراة التي فــاز فيها على نظيره 
األسترالي 2 1- بالدور الثاني للبطولة، 
بــســبــب إصـــابـــة فـــي عــضــلــيــة فـــي الــفــخــذ 

األيمن.
ويــــمــــثــــل دي مـــــــاريـــــــا، الــــــــــذي خــــاض 
ــة حـــتـــى اآلن، أحـــد  ــ ــيـ ــ 127 مـــــبـــــاراة دولـ
ــرز الــعــنــاصــر فـــي صـــفـــوف الــمــنــتــخــب  ــ أبـ
ــدرب  ــ ــمـ ــ ــادة الـ ــ ــيــ ــ ــحــــت قــ ــي تــ ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ األرجــ

سكالوني.
ــة عن  ــابــ وغـــــاب الـــاعـــب بــســبــب اإلصــ
ــاراة الــمــنــتــخــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي أمــــام  ــ ــبـ ــ مـ
نظيره الهولندي في الدور قبل النهائي 
لــمــونــديــال 2014 بــالــبــرازيــل، والــتــي فاز 
فــيــهــا الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي بــركــات 

ــن نــهــائــي نفس  ــاب عـ الـــتـــرجـــيـــح، كــمــا غــ
النسخة بسبب تمزق عضلي.

ومع عودة دي ماريا لتدريبات الفريق 
اليوم، كتبت صحيفة »أوليه« األرجنتينية 
ــلــــى مــوقــعــهــا  ــة الــــشــــهــــيــــرة عــ ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
باإلنترنت: »دي ماريا على أرض الملعب«.

ولكن مشاركة دي ماريا في التدريبات 
اليوم ال تعني بالطبع تأكيدا لمشاركته 
فـــي الــتــشــكــيــلــة األســاســيــة لــلــفــريــق أمـــام 
هولندا، ولكنه يحظى بفرصة للمشاركة 
فــي الــمــبــاراة بعد التعافي مــن اإلصــابــة 
الــتــي ظــهــرت أعــراضــهــا على الــاعــب في 

مـــبـــاراة الــفــريــق األخـــيـــرة بـــالـــدور األول 
للمونديال الحالي، والتي فاز فيها على 

نظيره البولندي 2 - صفر.
)د ب أ(

مبابي يغيب عن التدريبات الجماعية
غاب المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي 
عن التمارين الجماعية لمنتخب باده أمس في 
الدوحة، قبل أربعة أيام من المواجهة المنتظرة 
أمام انكلترا في الــدور ربع النهائي لمونديال 
قطر لكرة القدم، حسبما الحظ صحافي وكالة 

فرانس برس.
وقـــال الــطــاقــم الــمــشــرف على اعـــداد منتخب 
 
ً
ـــ 23 عـــامـــا ــ ــن الـ ــ ــالـــم ابـ ــعـ »الـــــديـــــوك« إن بـــطـــل الـ
 إلــى وضع 

ً
»يعمل في صالة التعافي«، مشيرا

»كاسيكي« بعد يومين من المباراة األخيرة.
وخـــاض مــبــابــي جميع دقــائــق مـــبـــاراة ثمن 
النهائي األحد، وساهم في تسجيل هدفين من 

ثاثية الفوز على بولندا 3 - 1، لينفرد 
بصدارة الهدافين في كأس العالم 

برصيد 5 أهداف.
ورفـــــــــــــــــــــــــــــــع 

مـــــــــبـــــــــابـــــــــي، 

 ،
ً
نــجــم بـــاريـــس ســـان جـــرمـــان الــمــمــلــوك قــطــريــا

رصيده إلى 9 أهــداف في مشاركتين في كأس 
 لنيل لقب هداف 

ً
 قويا

ً
العالم، وأصبح مرشحا

النهائيات.
فــي أول ظــهــور إعــامــي لــه هـــذا الــمــونــديــال، 
 
ً
 و349 يــومــا

ً
كــشــف مــن اصــبــح بعمر 23 عــامــا

أصغر العب يسجل خمسة أهــداف في االدوار 
االقــصــائــيــة مــن كـــأس الــعــالــم، مــنــذ االســطــورة 
الــبــرازيــلــيــة بــيــلــيــه عــــام 1958 انــه 
»مــهــووس« باحراز اللقب الثاني 
 »بنيت موسمي حول هذه 

ً
تواليا

 لها 
ً
ــون جــــاهــــزا ــ الــبــطــولــة وأن أكـ

.»
ً
 ونفسيا

ً
بدنيا

)أ ف ب(

سكالوني يوجه الاعبين خال التدريبات الجماعية لمنتخب األرجنتين )أ ف ب(

تأهل المنتخب البرتغالي للدور 
ربع النهائي بعد اكتساحه 
نظيره السويسري بنتيجة 

.1-6

ــال  ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ أكــــــمــــــل مــــنــــتــــخــــب الـ
عــقــد الــمــتــأهــلــيــن لــــدور الــثــمــانــيــة 
بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، 
الـــمـــقـــامـــة حـــالـــيـــا فــــي قـــطـــر، عــقــب 
فـــوزه الــكــاســح 6-1 عــلــى منتخب 
سويسرا، أمــس الثاثاء، في دور 

الـ16 للمسابقة.
وضـــــــرب مـــنـــتـــخـــب الـــبـــرتـــغـــال، 
الذي يشارك في المونديال للمرة 
الثامنة في تاريخه، موعدا مرتقبا 
ــوم الــســبــت  ــ فــــي دور الــثــمــانــيــة يـ
الــــــقــــــادم مـــــع مـــنـــتـــخـــب الــــمــــغــــرب، 
الــمــمــثــل الــوحــيــد لــلــكــرة الــعــربــيــة 
فــي المونديال حاليا، الــذي فّجر 
مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه 
3 - صفر بــركــات الترجيح على 
منتخب إسبانيا في وقــت سابق 

أمس بدور الـ16
ــانــــدو ســـانـــتـــوس،  وفــــاجــــأ فــــرنــ
المدير الفني لمنتخب البرتغال، 
الـــجـــمـــيـــع، بـــعـــدمـــا أبــــقــــى الــنــجــم 
المخضرم كريستيانو رونــالــدو، 
قائد الفريق، على مقاعد البدالء، 

ولم يدفع به في القائمة األساسية 
ــاء، مـــفـــضـــا االعــــتــــمــــاد عــلــى  ــقــ ــلــ لــ
المهاجم الشاب غونسالو راموس 
صاحب الـ 21 عاما والعب بنفيكا 

البرتغالي.
وكسب سانتوس الــرهــان على 
رامـــوس، الــذي نّصب نفسه بطا 
للقاء دون مــنــازع، عقب تسجيله 
ثاثة أهداف، ليصبح صاحب أول 
)هاتريك( في المونديال الحالي، 
باإلضافة إلى صناعته هدفا آخر.

ــتــــح رامـــــــــوس الــتــســجــيــل  ــتــ وافــ
للبرتغال في الدقيقة 17، قبل أن 
يــضــيــف الــنــجــم الــمــخــضــرم بيبي 
الـــهـــدف الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة 33، 
ليدخل تاريخ كأس العالم، بعدما 
أصبح أكبر العب سنا يهز الشباك 
في األدوار اإلقصائية للمونديال 

عن عمر 39 عاما و284 يوما.

عودة للتسجيل 

وعـــــاد رامــــــوس لــلــتــســجــيــل من 

جديد، عقب إحرازه الهدف الثالث 
للبرتغال في الدقيقة 51، ثم صنع 
الهدف الرابع الــذي سجله زميله 

رافاييل جوريرو في الدقيقة 55.
وقلص منتخب سويسرا الفارق 
فــي الدقيقة 58 بواسطة مانويل 
أكــانــغــي، غــيــر أن رامـــــوس واصـــل 
تألقه فــي الــمــبــاراة، بعدما سجل 
الـــهـــدف الـــخـــامـــس لــلــبــرتــغــال في 
الدقيقة 67، ليتم استبداله بعدها 
برونالدو، الذي هتفت الجماهير 
المتواجدة في المدرجات باسمه 

مطالبة بنزوله.
واختتم رافاييل لياو مهرجان 
أهداف البرتغال، بتسجيله الهدف 
الــســادس فــي الدقيقة الثانية من 
الوقت المحتسب بدال من الضائع 

للشوط الثاني.

جدال كبير 

وكان دور رونالدو في المنتخب 
الــــبــــرتــــغــــالــــي مــــحــــل جــــــــدال كــبــيــر 

مؤخرا، عقب استبداله في مواجهة 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة فــي خــتــام دور 
المجموعات، حيث أبــدى غضبه 
ــه، الــــــذي قـــــرر إثـــــر ذلـــك  ــ ــــدربـ ــن مـ مــ
استبعاده من القائمة األساسية 

في مباراة سويسرا.
وبانتصاره على سويسرا، الذي 
جاء بأكبر حصيلة من األهداف في 
ـــ16 بالمونديال،  مــبــاريــات دور الـ
يعود منتخب البرتغال للظهور 
فــي دور الــثــمــانــيــة لــلــمــرة الثالثة 
في تاريخه واألولى منذ 16 عاما، 
بـــعـــدمـــا ســـبـــق لــــه تــحــقــيــق نــفــس 
اإلنجاز في نسختي 1966 بإنكلترا 

و2006 في ألمانيا.
وحرم منتخب البرتغال نظيره 
الـــســـويـــســـري مــــن تــحــقــيــق حــلــمــه 
بالصعود لدور الثمانية في كأس 
الــعــالــم لــلــمــرة األولــــى مــنــذ نسخة 
المسابقة التي جرت على ماعبه 

عام 1954.
)د ب أ(

البرتغال تطيح بسويسراالبرتغال تطيح بسويسرا

 بتسجيله الهدف الثاني للبرتغال خال المباراة )رويترز(
ً
بيبي محتفا
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هنأ الرئيس البرازيلي لويز 
إيناسيو لوال دا سيلفا العبي 
منتخب البرازيل، أمس األول، 
عــلــى فــوزهــم 4-1 أمـــام كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة بـــمـــونـــديـــال قــطــر، 
 أنه يشعر بتفاؤل إزاء 

ً
موضحا

إمكانية إحراز اللقب السادس 
للبرازيل في كأس العالم.

وقـــال الزعيم التقدمي، في 
رسالة نشرها على حسابه بـ 
»تويتر«، بعد الفوز الذي تأهل 
عــلــى أســـاســـه »الــســيــلــيــســاو« 
إلـــى ربـــع نــهــائــي الــمــونــديــال، 
»البرازيل، نحو اللقب السادس. 

مبروك لالعبينا«.
ــة عــلــى  ــالــ وأضـــــــاف فــــي رســ
حــســابــه بـــ »إنــســتــغــرام«، نشر 
ــا صــــــــورة لـــنـــفـــســـه وهــــو  ــهـ ــيـ فـ
ــيـــص الــمــنــتــخــب  ــمـ يـــــرتـــــدي قـ

الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي: »مــــتــــفــــائــــلــــون 
بالنتيجة؟ مبروك لالعبينا«.

ومن أجل مقعد في المربع 
ــبـــي، ســيــضــرب صــاحــب  الـــذهـ
المقام الرفيع في البطولة )5 
 مع وصيف بطل 

ً
ألقاب(، موعدا

العالم، منتخب كرواتيا، الذي 
تــأهــل بــشــق األنـــفـــس بــركــالت 
الترجيح على حساب اليابان 
)3-1(، الــجــمــعــة الــمــقــبــل، على 

ملعب المدينة التعليمية.
 )إفي(

عاشت الجماهير البرازيلية، 
التي حضرت لقاء منتخب 

بالدها أمام كوريا، لحظات 
عارمة بالفرح، وانشغل 

الحضور في استاد 974 
بالرقص والغناء لنجوم 

السيليساو بعد األداء الرائع 
الذي قدموه.

أجــواء احتفالية كرنفالية رائعة 
عــلــى وقــــع انـــغـــام الــســامــبــا عــاشــهــا 
ــــالل لــقــاء  ــهـــور اســــتــــاد 974 خــ ــمـ جـ
الــبــرازيــل وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الــذي 
انتهى بــفــوز عــريــض لبطلة العالم 
خمس مرات 4-1 االثنين، لتبلغ الدور 

ربع النهائي من مونديال 2022.
 في مختلف 

ً
المّد األصفر كان جليا

ــب الجميع أن 
ّ
ــاء الملعب وتــرق أرجــ

ــبــــرازيــــل عــــن أنـــيـــابـــهـــا فــي  ـــر الــ
ّ

تـــكـــش
ــة، لـــتـــؤكـــد عــن  ــيــ ــائــ االدوار االقــــصــ
جدارتها انها مرشحة قوية إلحراز 
ــادس وتـــعـــزيـــز رقــمــهــا  ــ ــسـ ــ لــقــبــهــا الـ

القياسي، وهذا ما حصل بالفعل.
لم يخّيب األصفر واألخضر اآلمال 
الـــمـــعـــقـــودة عــلــيــه، وكـــــان االحــتــفــال 
ــاراة شـــهـــدت  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ؛ ألن الـ

ً
مــــضــــاعــــفــــا

عودة النجم نيمار الذي اصيب في 
المباراة األولى ضد صربيا بالتواء 
ــــاب عـــن الــمــبــاراتــيــن  فـــي كــاحــلــه وغـ
التاليتين ضد سويسرا )1 - صفر( 

والكاميرون )صفر - 1(.
ــذرا فـــي تــحــركــاتــه  ــ ــان نــيــمــار حـ كــ
عــلــى أرضـــيـــة الــمــلــعــب ولــــم يــخــاطــر 
كثيرا، ســواء أكــان فــي مــراوغــاتــه أو 

في التصدي لالعب منافس.
 على 

ً
ويــعــّول الــبــرازيــلــيــون كــثــيــرا

نيمار للعودة بالكأس المرموقة الى 
البرازيل للمرة األولى منذ مونديال 
كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، 
بقيادة نجم آخر دّون اسمه بأحرف 
ذهبية في تاريخ الكرة البرازيلية هو 
رونالدو هداف تلك النسخة برصيد 
8 أهــــــــداف بــيــنــهــا هــــدفــــا الـــمـــبـــاراة 

النهائية في مرمى المانيا.
وقال كافو قائد منتخب البرازيل 
الــفــائــز بــكــأس الــعــالــم 2002 لوكالة 
فــرانــس بـــرس »مـــع نــيــمــار فــي حالة 

جيدة، لدينا فرصة جيدة جدا للفوز 
ــم، ألنــــه العــــب يصنع  ــالـ ــعـ بـــكـــأس الـ

الفارق حقا على أرض الملعب«.

 رباعية خاطفة 

بدأت المباراة التي تابعها أبطال 
ــدو وريـــفـــالـــدو  ــ ــالـ ــ 2002 كـــافـــو ورونـ

وروبـــرتـــو كـــارلـــوس مــن الــمــقــصــورة 
الــرئــيــســيــة فــي الــمــلــعــب، عــلــى ايــقــاع 
ــبـــا وســـــرعـــــان مــا  مـــوســـيـــقـــى الـــســـامـ
افتتح فينيسيوس جونيور مهرجان 
االهــــــداف مــســتــغــال كــــرة عــرضــيــة لم 
يحسن نيمار الوصول اليها، ليسيطر 
عليها قبل ان يسددها فــي الشباك 

ليطلق الشرارة االولى في المباراة.

وقالت رافايال الطالبة في الهندسة 
»هذا ما كنا ننتظره من منتخبنا. لم 
يقدم اداء جيدا في دور المجموعات 
لكنه اظهر وجهه الحقيقي اليوم على 
أمل ان يستمر حتى النهاية ونتوج 

ابطاال للعالم«.
 
ً
واشتم الجمهور البرازيلي نصرا
 فــبــدأ يهتف بأعلى صــوت، 

ً
عــريــضــا

وعندما احتسب الحكم ركــلــة جــزاء 
ورأى رافينيا يستعد لتنفيذها بدال 
من االختصاصي نيمار، هتف بأعلى 
حناجره »نيمار، نيمار، نيمار«، ليقوم 

رافينيا بتسليم نيمار الكرة.
ــدد نـــيـــمـــار الــركــلــة  ــ ــه، سـ ــادتــ ــعــ وكــ
بحرفنة عالية، رغم هداوتها الماكرة 
فلم يحرك حــارس كوريا الجنوبية 

ساكنا ليفتتح رصيده من االهداف 
في النسخة الحالية.

وبـــــــات نـــيـــمـــار عـــلـــى بـــعـــد هـــدف 
ــد مـــن مــعــادلــة الـــرقـــم الــقــيــاســي  واحــ
لعدد االهـــداف الدولية فــي صفوف 
المنتخب والمسجل باسم االسطورة 

بيليه )77 هدفا(.
وتفاعال مــع االجـــواء الــرائــعــة في 
المدرجات، كان ال بد من هدف ثالث 
بنكهة بــرازيــلــيــة بحتة، فلم يخيب 
المنتخب البرازيلي االمــال مجددا. 
تـــبـــادل اكــثــر مـــن العـــب كـــرة وصــلــت 
الى كازيميرو على مشارف المنطقة، 
فـــغـــمـــزهـــا بــــذكــــاء امــــامــــيــــة بـــاتـــجـــاه 
ريــشــارلــيــســون لــيــنــفــرد بــالــحــارس 
ز تــقــدم فــريــقــه، رافــعــا رصيده 

ّ
ويــعــز

الــى ثالثة اهـــداف فــي البطولة بعد 
ثنائيته في مرمى صربيا.

وجــــــاء الــــرابــــع بــتــوقــيــع لـــوكـــاس 
باكيتا بعد لعبة مشتركة رائعة.

واحـــتـــفـــل الـــبـــرازيـــلـــيـــون بــطــريــقــة 
خاصة بكل هدف من خالل الرقص 
والغناء حيث شكلوا دائرة صغرى 
داخـــل الملعب، فكانت احتفاالتهم 
امتدادا لتلك في المدرجات، وأكدت 
اللحمة الكبيرة بين مختلف افراده.

ويــبــدو ان كــرنــفــال الــبــرازيــل جاء 
ــرة، وربـــمـــا يتجلى  ــمـ مــبــكــرا هــــذه الـ
بأبهى حلله في حال توج سيليساو 

بطال في 18 الجاري.

 كرنفال برازيلي في المدرجات وعلى أرض الملعب
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دا سيلفا: نحو اللقب السادسدا سيلفا: نحو اللقب السادس

تيتي: لم نبد عدم احترام تجاه أحد
ذكر أدينور باتشي »تيتي«، مدرب 
البرازيل، أمس األول االثنين، أن نجم 
الــمــنــتــخــب نــيــمــار دا ســيــلــفــا يمتلك 
القيادة »الفنية«، وهــو العــب يصنع 
الفارق، وذلك بعد عودته للمشاركة 
مــع »الــســيــلــيــســاو« بــعــد أكــثــر مــن 10 
أيام بسبب اإلصابة في كاحل القدم.

ــلــــي  ــرازيــ ــبــ ــتـــخـــب الــ ــنـ ــمـ وعـــــــــزف الـ
مقطوعة كــرويــة »مــتــفــردة« برباعية 
مقابل هــدف أمـــام كــوريــا الجنوبية 
أمس األول في ثمن النهائي، ليضرب 
مـــوعـــدا مـــع كـــرواتـــيـــا، وصــيــفــة بطل 
الـــعـــالـــم، الــتــي تــأهــلــت لــنــفــس الــــدور 
بانتصار بشق األنفس على اليابان 

بركالت الترجيح )1-3(.
ــمـــر  ــمـــؤتـ ــي، خــــــــالل الـ ــتــ ــيــ وقــــــــــال تــ
الصحافي عقب اللقاء، »نيمار يمتلك 
القيادة الفنية، بينما يمتلك العبون 
آخرون قدرات أخرى، ولكنه قائد من 

الناحية الفنية«.
ــر فــي  ــ ــسـ ــ ــن أن الـ ــ ــــدث عــ ــحـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
هـــذا الــفــريــق هــو الـــتـــوازن فــي جميع 

الخطوط داخـــل الملعب، فــي الوقت 
الذي أثنى على الجماهير، ومرافقتهم 
إلى قطر، »إذا فقدنا التوازن فسيكون 

األمر قاتال بالنسبة لنا«.

وتابع: »لدينا شعور باالمتنان لكل 
أولئك الذين جاءوا إلى هنا لدعمنا. 
مشاهدة كل هذا الدعم أمر طيب جدا. 
هــم ال يدعمونا فقط عندما نسجل 

األهــــــداف، ولــكــن أيــضــا فـــي األوقــــات 
الصعبة، كما حدث في إصابة نيمار. 

نحن ممتنون لهم«.
ــتــــي أن احــــتــــفــــاالتــــهــــم  ــيــ وأكـــــــــــد تــ
بـــــــاألهـــــــداف األربــــــعــــــة أمـــــــــام كــــوريــــا 
الجنوبية لم تعن عدم احترام تجاه 
أحــد، موضحا أن مشاركته الرقص 
ــداف  مــع العبين احــتــفــاال بــأحــد األهـ
كان بسبب رهان مع ريتشارليسون.

ــن أجــــل  ــ ــ وصـــــــــــــرح: »كـــــــــــان ذلـــــــــك مـ
ريتشارليسون. طلب مني أن أرقص 
وأخبرته أنه إذا سجل هدفا فسأفعل 
ذلــك... نحن نعلم أن هناك أناسا لها 
نــوايــا شــريــرة سيقولون لنا إن ذلك 
أظــهــر عــدم احــتــرام أو شــيء مــن هذا 
القبيل«، مضيفا: »هذا ليس صحيحا. 
لم نرغب في إبداء عدم االحترام. لهذا 
الــســبــب حــاولــنــا إخـــفـــاء ذلــــك، لكننا 
نعلم أن هناك كاميرات في كل مكان. 
لم نرغب في أن نتعامل بعدم احترام 

مع منافسينا أو مع باولو بينتو«. 
)إفي(

تيتي يرقص مع العبيه بعد الهدف الثالث

ويفرتون: لحظة خاصة لكن اللقب أهم
قال حارس مرمى منتخب البرازيل ويفرتون، الذي شارك في أول مباراة له 

، بدخوله الملعب في المنعطف األخير من 
ً
بالمونديال وعمره 34 عاما

 في 
ً
مواجهة كوريا الجنوبية )4-1(، إن هذه اللحظة »خاصة جــدا
 أن »األهــم هو تحقيق اللقب« في قطر 2022، 

ً
حياته«، محذرا

وهو »هدف« فريقه في هذه البطولة.
وأكــد الحارس خــالل تصريحات عقب المباراة من 

 في حياتي، 
ً
المنطقة المختلطة: »إنها لحظة خاصة جدا

 
ً
لكن األهم هو تحقيق اللقب. هذا هو هدفنا. هدفنا دوما

 قــــرارات تيتي، وزمــالئــي أليسون 
ً
الــفــوز، ونــحــتــرم دائــمــا

. الفرصة سنحت بفضل ظروف اللعب. 
ً
وإيديرسون وهما يقدمان مستوى رائعا

 مهمون«.
ً
نحن جميعا

وأضــاف: »تحدث تيتي إلــّي. كنت أعمل على نيل فرصة، وينبغي على المرء أن 
 اللعب 

ً
 جدا

ً
يفعل ذلك. ال يعلم أحدهم متى سيحصل على دقائق لعب. كان مميزا

لعدة دقائق. سنحاول اآلن حصد اللقب، إنه هدفنا«.
وعن مواجهة كرواتيا في ربع النهائي، الجمعة المقبل، اعتبر أنه »فريق يتلقى 
. لديه حراس مرمى جيدون، والعبون 

ً
 من األهداف، كما أنه قوي جدا

ً
 محدودا

ً
عددا

. األهداف التي عجزنا عن إحرازها من قبل 
ً
 وهجوميا

ً
كبار قدموا مباراة رائعة دفاعيا

سجلناها اليوم، ونحن سعداء بذلك. نمر بفترة مهمة. إنها المرحلة األخيرة«.  )إفي(

الصحف البرازيلية تنحني أمام »السيليساو«
ــــوء عــلــى  ــــضـ ــيــــة الـ ــلــ ــبــــرازيــ ــلـــطـــت الـــصـــحـــف الــ سـ
ــوز الــمــنــتــخــب الــوطــنــي لــكــرة الـــقـــدم عــلــى كــوريــا  فـ

الجنوبية، والتأهل بذلك لربع النهائي.
ــنـــاويـــن مـــثـــل: »الــــبــــرازيــــل تــكــتــســح كـــوريـــا  ــعـ وبـ
الجنوبية وتضمن بطاقة التأهل لربع النهائي«، 
 مع 

ً
أو »البرازيل تمطر شباك كوريا وتضرب موعدا

كرواتيا في دور الثمانية«، احتفت أبرز الصحف 
أمس في البلد الالتيني بفوز منتخب »الكناري«.

واعتبرت صحيفة النس الرياضية، أن البرازيل 
 في أفضل مبارياتها حتى اآلن 

ً
 رائعا

ً
قدمت عرضا

في كأس العالم، حيث اكتسحت كوريا الجنوبية 
بـــأســـلـــوب هـــجـــومـــي لـــلـــغـــايـــة فــــي الــــشــــوط األول، 
وأشــعــلــت حــمــاس جماهيرها بــرقــصــات العبيها، 

التي انضم إليها المدرب تيتي نفسه.
وأبـــرزت نفس الصحيفة أنــه »مــع عــودة نيمار 
والتشكيل األكثر هجومية، كانت هناك توقعات 

ـــ 12 األولــــى فــاقــت كل  كــبــيــرة، لــكــن الــدقــائــق الـ
التوقعات«.

من جانبها، أبرزت »غلوبوسبورت« أن الفوز 
 في الشوط األول بفريق يعززه 

ً
كان مضمونا

نــيــمــار، الـــذي اعــتــبــرت أنـــه قـــدم أفــضــل أداء له 
حتى اآلن في قطر، بعد عودته من اإلصابة.

أمـــــا صــحــيــفــة »فـــولـــيـــا دي ســـــاو بــــاولــــو«، 
فسلطت الــضــوء عــلــى الــرقــصــات الــتــي احتفل 
بها الالعبون البرازيليون بأهدافهم، والتي 
 عن 

ً
انضم إليها تيتي، الذي عادة يبقى بعيدا

هذا النوع من االحتفاالت.
وأبـــرزت الصحيفة أن الــالعــب الــذي شجع 
على هذه الرقصات كان فينيسيوس، مهاجم 
ريـــــال مــــدريــــد، الـــــذي كــــان ضــحــيــة لــإهــانــات 
العنصرية، بسبب طريقة احتفاله باألهداف.
)إفي(

غالف صحيفتي إيستادو دي ميناس وأوديا

أكـــد مــدافــع منتخب الــبــرازيــل األول لكرة 
ــــي ألــفــيــش، عــقــب االنـــتـــصـــار 1-4  الـــقـــدم، دانـ
عــلــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، أن زمــيــلــه الــســابــق 
في برشلونة ومهاجم باريس سان جرمان 
الحالي، ليونيل ميسي »يمر بفترة مدهشة« 
لــكــنــه شــــدد عــلــى أن »الــســيــلــيــســاو« ال يــركــز 
اآلن ســـوى عــلــى مــواجــهــة كــرواتــيــا فــي ربــع 
النهائي، قبل التفكير في مواجهة محتملة 

أمام األرجنتين في نصف النهائي.
وصـــرح ألــفــيــش بـــأن »مــيــســي ينتمي اآلن 
لــأرجــنــتــيــن، وكـــل شـــيء يعتمد عليه وبما 
سيحدث بين قدميه. اعتقد أنــه يمر بفترة 
مدهشة. إنه من الالعبين الذين ينبغي الحذر 
منهم في هــذه البطولة، فقط من اسمه فهو 

يعني الكثير«.

وأضاف »لكننا لسنا من نختار المنافس، 
ما سيتعين علينا مواجهته سنبذل أمامه كل 

ما نملك من أجل تحقيق الهدف«.
وتــابــع »ال يمكننا التفكير اآلن فــي نصف 
الــنــهــائــي، ألنــنــا تأهلنا فــقــط لــربــع النهائي، 
احتراما لكرواتيا وللمنافس فعلينا التركيز 

فقط في هذه المباراة«.
وحــذر ألفيش »كرواتيا تمتلك الكثير من 
الجودة وتستحق أن تجذب انتباهنا بنسبة 

.»%110
وأصبح ألفيش )39 عاما(، المحترف حاليا 
بالمكسيك، البرازيلي األكبر سنا الذي يشارك 
في مباراة بمونديال كأس العالم، حينما لعب 

ضد الكاميرون في دور المجموعات. 
)إفي(

ألفيش: نركز على كرواتيا
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هدف يفصل نيمار عن بيليه... و»هاتريك« لحارس كرواتيا!
 
ً
بينما تعافى نيمار وأحرز هدفا

في شباك كوريا الجنوبية 
اقترب به من معادلة عدد 

أهداف بيليه الدولية، شهد 
 
ً
لقاء كرواتيا واليابان تألقا

 للحارس ليفاكوفيتش، 
ً
الفتا

بتصديه لثالث ركالت ترجيح.

تـــعـــافـــى نـــيـــمـــار مــــن اإلصـــــابـــــة فـــرقـــص 
 حتى مع مدربهم تيتي، 

ً
البرازيليون كثيرا

محتفلين برباعية رنانة في مرمى كوريا 
الجنوبية )4 - 1(، لتتأهل الدولة الباحثة 
عن لقب سادس قياسي وأّول منذ 2002، 
لربع نهائي مونديال قطر 2022، ضاربة 
ــع كــــرواتــــيــــا وصـــيـــفـــة الــنــســخــة   مــ

ً
مــــوعــــدا

الماضية والعائدة إلى هوايتها في ركالت 
الترجيح بحرمانها اليابان من بلوغ أول 

دور ثمانية في تاريخها.
وانضمت البرازيل، الوحيدة المشاركة 
في 22 نسخة من المونديال، إلى أصحاب 
ــع الــنــهــائــي حيث  األوزان الــثــقــيــلــة فـــي ربـ
ــيـــن بـــطـــلـــة 1978  ــتـ ــنـ  األرجـ

ً
ــا تــلــتــقــي أيــــضــ

و1986 مع هولندا الوصيفة ثالث مرات، 
وفــرنــســا حــامــلــة الــلــقــب مــع إنــكــلــتــرا بطلة 
1966، فيما وّدعـــت ألــمــانــيــا بطلة العالم 
 
ً
ــرات وبــلــجــيــكــا ثــالــثــة 2018 بــاكــرا ــع مـ أربـ

من الدور األول.
وفــي الدقيقة 36 مــن الــمــبــاراة األخــيــرة 
على استاد 974 في الدوحة الذي سُيعاد 
تفكيكه بالكامل، كانت البرازيل متقدمة 
4 - 0 عبر فينيسيوس جونيور، ونيمار، 
وريشارليسون ولــوكــاس باكيتا، لتكون 
ثــانــي مــرة تسجل الــبــرازيــل 4 أهـــداف في 
الشوط االول في كأس العالم منذ 1954 

ضد المكسيك.

ــســت الــبــرازيــل الــصــعــداء مــع تعافي 
ّ
وتــنــف

نجمها نيمار الــمــصــاب بــالــتــواء فــي كاحله 
في المباراة األولــى ضد صربيا، أبعده عن 
مواجهتي سويسرا )1 - 0( والخسارة األولى 
ضد منتخب إفريقي أمام الكاميرون )0 - 1(.

ص الفارق إلى هدف مع بيليه صاحب 
ّ
وقل

ــدد األهـــــداف الــدولــيــة  الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عـ
مــع الــبــرازيــل )77( والــوحــيــد المتوج بثالثة 
ألــقــاب فــي الــمــونــديــال. وتــزامــن ذلــك مــع وعد 
( الــــذي يخضع 

ً
االســـطـــورة بــيــلــيــه )82 عـــامـــا

ــر الــتــهــاب رئــوي  لــلــعــالج فــي الــمــســتــشــفــى اثـ
بـــدعـــم ســيــلــيــســاو »ســـأشـــاهـــد الـــمـــبـــاراة مــن 

المستشفى، وسأشجع كل واحد فيكم«.
كما اصبح نيمار ثالث برازيلي يسجل في 
ثالث نسخ من كأس العالم بعد بيليه )1958 
و1962 و1966 و1970( ورونــــالــــدو )1998 

و2002 و2006(.

الحديث عن بيليه صعب 

وقال نيمار »من الصعب الحديث عن بيليه 
فـــي هـــذه الــلــحــظــة. نــتــمــنــى لـــه األفـــضـــل، وأن 
يتعافى في أسرع وقت. آمل ان يكون استمتع 
بهذا الفوز. لم اكن اتوقع أبــدا الوصول الى 

هذه االرقام«.
ورافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
ــحــــس نــجــم  ــنــ الــ
ــان  ــ بـــــــاريـــــــس سـ
ــان الــفــرنــســي  ــرمــ جــ
فـــي الـــبـــطـــوالت الـــكـــبـــرى؛ اصــابــة 
ــع نـــهـــائـــي مـــونـــديـــال 2014،  ــ بـــظـــهـــره فــــي ربـ
وأخــــرى بــمــشــط قــدمــه اجــبــرتــه عــلــى خــوض 
ــيـــا 2018 دون لــيــاقــة بــدنــيــة مــكــتــمــلــة،  روسـ
وغياب عن كوبا أميركا 2019 عندما تّوجت 

بالده باللقب.
أما زميله الشاب فينيسيوس جونيور، 
فتحدث عــن المواجهة المقبلة فــي ربع 
ــا فـــريـــق صـــعـــب، بــلــغ  ــيـ ــرواتـ الــنــهــائــي »كـ
نهائي النسخة االخيرة. يملكون العبين 
ــكــــون مــســتــعــديــن  جــــيــــديــــن، ويــــجــــب ان نــ

لمواجهة األفضل في كل دور«.
وبـــدت الـــفـــوارق كــبــيــرة بــيــن المنتخبين، 
فــبــلــغــت الـــبـــرازيـــل ربـــع الــنــهــائــي مـــرة ثــامــنــة 
، رغم تواجد هداف توتنهام اإلنكليزي 

ً
تواليا

هيونغ-مين سون، ليتأجل سعي »محاربي 

تايغوك« في تكرار انجاز بلوغ نصف النهائي 
للمرة الثانية في تاريخهم بعد 2002 على 
أرضهم، في أفضل نتيجة لمنتخب آسيوي.

تألق ليفاكوفيتش 

ـــكـــم إلــــى أول ركــــالت تــرجــيــحــيــة في 
ُ
واحـــت

البطولة بعد تعادل كرواتيا واليابان 1 - 1 
على استاد الجنوب في الوكرة، كان بطلها 
حارس األولــى دومينيك ليفاكوفيتش الذي 

صد 3 ركالت يابانية من أصل اربع )3 - 1(.
وكــانــت الــيــابــان أفــضــل بــدايــة مــع افــتــتــاح 
دايزن ماييدا التسجيل )43(، لكن المخضرم 

إيفان بيريشيتش عادل مطلع الثاني )55(.
وسارت كرواتيا على خطة تشكيلة 2018 
التي اقصت الدنمارك وروسيا من ثمن وربع 
النهائي بركالت الترجيح، في طريقها إلى 

النهائي.
ــرب الــثــالــث  ــ ــارس ديـــنـــامـــو زغـ ــ ــبـــح حـ وأصـ
في تاريخ المسابقة يصّد 3 ركــالت ترجيح 
في مباراة واحــدة، بعد البرتغالي ريكاردو 
عـــام 2006 ضـــد إنــكــلــتــرا، ومــواطــنــه دانــيــال 
ــدوة لــــه مــع  ــ ــذي يــعــتــبــره قــ ــ ســـوبـــاشـــيـــتـــش الــ
اإلسبانيين دافيد دي خيا وإيكر كاسياس، 

في 2018 ضد الدنمارك.
وعــــــن انــــــجــــــازات الــــــحــــــارس، قــــــال الـــقـــائـــد 
ــتـــش »لــيــفــي صــنــع  الــمــخــضــرم لـــوكـــا مـــودريـ
ــانـــت مــــبــــاراة مـــرهـــقـــة وصـــعـــبـــة«،  مـــعـــجـــزة. كـ
مضيفا ان »فاتريني« )اللهب( »ال يعرف الفوز 
ــارة الــــى خــــوض بـــالده  دون درامــــــا«، فـــي إشـــ
التمديد 6 مرات في سبع مباريات اقصائية 

في البطوالت الكبرى.
وفيما قال مدرب كرواتيا زالتكو داليتش 
ــروات«، أشــــــاد مــــدرب  ــ ــكـ ــ ــالـ ــ »ال تــســتــهــيــنــوا بـ
الــيــابــان الــتــي تــســبــّبــت بــإقــصــاء ألــمــانــيــا في 
دور الـــمـــجـــمـــوعـــات، هـــاجـــيـــمـــي مـــوريـــاســـو 
بإنجاز ليفاكوفيتش »ال اعتقد أننا رضخنا 
 .»

ً
لــلــضــغــوط، اعــتــقــد ان الـــحـــارس كـــان رائـــعـــا

وأضـــاف »خـــاض العــبــو الــيــابــان 120 دقيقة 
ببراعة ومن ســددوا ركــالت الترجيح تحلوا 

أيضا بالشجاعة«.

نيمار يحمل الفتة لمؤازرة بيليه بعد المباراة
حارس مرمى كرواتيا 
دومينيك ليفاكوفيتش

البرازيل صاحبة أكبر عدد من المباريات
أصبح منتخب البرازيل لكرة القدم هو الفريق 
الذي خاض أكبر عدد من المباريات في نهائيات 
كأس العالم، بعدما لعب أمام كوريا الجنوبية 

أمس األول مباراته رقم 113.
وبذلك، أصبحت البرازيل في صدارة القائمة، 
متجاوزة بذلك ألمانيا التي ودعت مونديال قطر 
2022 من دور المجموعات، وبالتالي توقفت 

عند 112 مباراة.
وبفضل فوزها على كوريا الجنوبية في ثمن 
النهائي، ضمنت الــبــرازيــل الــوصــول إلــى 114 
مباراة، حينما تواجه كرواتيا في ربع النهائي.
كما يتصدر »راقــصــو السامبا« القائمة من 
حيث االنــتــصــارات فــي نهائيات كــأس العالم، 
حيث رفعت البرازيل رصيد انتصاراتها إلى 76 
عقب الفوز بثالث مباريات في قطر حتى اآلن، 

مقابل 68 لـ »المانشافات«.

ومن حيث األهداف، تنفرد البرازيل بالصدارة 
أيــضــا بــعــدمــا ســجــلــت 240 هــدفــا فــي إجــمــالــي 
مشاركتها ببطوالت كأس العالم، متفوقة على 

ألمانيا التي يقف رصيدها حاليا عند 232.
ــن، الـــتـــي  ــيــ ــتــ ــنــ ــدمـــت األرجــ ــقـ ــا، تـ ــهـ ــبـ ــانـ ــــن جـ مـ
تأهلت هي األخرى لربع نهائي مونديال قطر 
على حساب أستراليا، إلــى المركز الثالث في 
ترتيب المنتخبات التي خاضت أكبر عدد من 
المباريات في نهائيات بطولة كرة القدم األهم 
في العالم، بعدما رفعت رصيدها إلى 85 مباراة، 
بواقع اثنتين أكثر من إيطاليا، التي غابت عن 

المونديال للنسخة الثانية تواليا.
أما فرنسا، فرفعت رصيدها من المباريات 
إلـــى 70 عــقــب مــواجــهــة بــولــنــدا فــي دور الــــ 16، 
متقدمة بمباراة واحدة على إنكلترا، منافستها 
في ربع النهائي.                                     )إفي(

فالسيتش: تدربنا على ركالت الترجيح
أكــد العــب الوسط الكرواتي 
نــيــكــوال فــالســيــتــش، أن فــريــقــه 
تـــــدرب عــلــى ركـــــالت الــتــرجــيــح 
ــمــن 

ُ
ــة ث ــهـ الـــتـــي حـــســـمـــت مـــواجـ

ــر أمــــام  ــال قـــطـ ــديــ ــونــ ــائـــي مــ ــهـ نـ
الــــيــــابــــان لـــمـــصـــلـــحـــة مــنــتــخــب 

بالده.
وقال الالعب: »هذه المباراة 
ــة فــــريــــقــــنــــا،  ــ ــيــ ــ ــاهــ ــ أظــــــــهــــــــرت مــ
 
ً
واتحادنا. حين تكون متأخرا
ــام فــريــق مثل  فـــي الــنــتــيــجــة أمــ
اليابان، وتتمكن من التعادل، 
وتــســيــطــر عــلــى الــمــبــاراة بــهــذا 

الشكل، ستشعر بالرضا«.
ــا عـــلـــى  ــ ــنــ ــ ــدربــ ــ وأضــــــــــــــاف: »تــ
ــام«،  ركـــالت الــتــرجــيــح هــذه األيـ
 :

ً
ــال ــ ــائــ ــ ــان، قــ ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ وأشــــــــــــاد بــ

»بالتأكيد اليابان لم تفز على 
إســبــانــيــا وألــمــانــيــا بــالــصــدفــة. 
نعرف قوتها، ونقاط ضعفها 
. في النهاية تأهلنا نحن، 

ً
أيضا

 
ً
وأنـــا ســعــيــد، لــكــن يــجــب أيــضــا
إبراز قيمة ما فعلته اليابان«.

وعن مواجهة ربع النهائي، 
حــيــث تــنــتــظــر كــرواتــيــا الــفــائــز 
ــل وكــــوريــــا  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــن لــــقــــاء الـ ــ مـ
ــيـــة، قــــــال: »أعـــتـــقـــد أن  ــنـــوبـ الـــجـ
البرازيل ستفوز، لكن ال شيء 
 فـــي كــــأس الـــعـــالـــم. لــقــد 

ً
مـــؤكـــدا

رأيــنــا كــّم الــمــفــاجــآت. كــل شيء 
مــمــكــن. ســنــســتــمــر فــي طريقنا 

ونواصل«.
)إفي( نيكوال فالسيتش يحتفل مع 

زمالئه بعد انتهاء المباراة

بينتو ينهي مهمته مع كوريا الجنوبية
أعلن الــمــدرب البرتغالي بــاولــو بينتو 
 لكوريا الجنوبية بعد 

ً
ترك منصبه مدربا

الخروج من ثمن نهائي مونديال قطر 2022 
أمــام البرازيل 1-4 أمس األول االثنين، في 

قرار متوقع منذ سبتمبر الماضي.
وقال بينتو بعد المباراة التي تأخر فيها 
فريقه 0-4 بعد 36 دقيقة: يجب أن نفّكر في 
المستقبل، سيكون من دوني، علي أن ارتاح. 
ــيـــس االتــحــاد  أعــلــنــت ذلــــك لــالعــبــيــن وورئـ

الكوري، هذا قرار اتخذته في سبتمبر.
 
ً
وتسلم بينتو مهامه عــام 2018 خلفا

لتاي - يونغ شين.
وتابع البرتغالي في مؤتمر صحافي: 
أشكر الالعبين، قــّدمــوا كل ما لديهم، لقد 

تشرفت بتدريبهم.

ــة، أهــنــئ  ــادلــ واعــتــبــر أن الـــخـــســـارة »عــ
ــبــــرازيــــل، كـــانـــوا أفـــضـــل مـــنـــا. هــــذا فــوز  الــ
طبيعي لفريق كبير مرشح لنيل اللقب«.

 
ً
ــغ 53 عــــامــــا ــالــ ــبــ وأردف الــــــمــــــدرب الــ
ــا أن نــفــخــر بــعــمــل دام أربــــع  ــقـــدورنـ ــمـ »بـ
سنوات، وللمرة الثالثة في تاريخ الكرة 
ــكــــوريــــة نــتــمــكــن مــــن الـــتـــأهـــل مــــن دور  الــ

المجموعات«.
وكــانــت كــوريــا الــجــنــوبــيــة، الــتــي ُيــعــّد 
بلوغها نصف النهائي على أرضها في 
2002 أفضل نتيجة لمنتخب آسيوي في 
الــمــونــديــال، ضمنت تأهلها بعد فوزها 
عــلــى الــبــرتــغــال فــي الــجــولــة األخـــيـــرة من 

الدور األول.

اعتذر قائد كوريا الجنوبية هيونغ-مين 
سون عن خــروج منتخب بــالده القاسي من 
كــأس العالم لكرة الــقــدم، بعد سقوطه أمس 
االول أمام البرازيل 1-4 في الدور ثمن النهائي 

لمونديال قطر 2022.
ولم يقَو »محاربو التايغوك« على »راقصي 
الــســامــبــا« الــذيــن سجلوا أربــعــة أهــــداف في 
الشوط االول قبل أن يحرز البديل بايك سونغ-
ــا شــرفــًيــا رائــًعــا بتسديدة يسارية 

ً
هــو هــدف

صاروخية قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.
وقال سون الذي لعب في قطر بقناع إثر 
جراحة خضع لها بعد تعرضه لكسر حول 
عينه »بإمكاني فقط أن أعتذر الى جماهيرنا 

كوننا لم نرتِق إلى التوقعات«.

وتابع في حديث مع الصحافيين »قدمنا 
أفــضــل مــا لــديــنــا ولــكــن أعــتــقــد أنــنــا خضنا 
مباراة صعبة. ولكن ال شك أن كل الالعبين 
قاتلوا بفخر وبذلوا قصارى جهدهم وعملوا 

جاهدين للوصول الى هنا«.
ــا الــجــنــوبــيــة بــســيــنــاريــو  وتــأهــلــت كـــوريـ
درامــاتــيــكــي بــفــوز قــاتــل عــلــى الــبــرتــغــال في 
ا 

ً
المباراة االخيرة من دور المجموعات تزامن

مع سقوط غانا أمام االوروغواي.
وتابع سون )30 عاما( »الالعبون والجهاز 
الفني قاموا بكل ما في وسعهم للتحضير 

لهذه المباراة«.
وأعــلــن الــمــدرب البرتغالي بــاولــو بينتو 
استقالته مباشرة بعد الخسارة، مؤكًدا أن 

هذا قرار اتخذه في سبتمبر الماضي، بعد أن 
تولى المنصب منذ 2018.

وأعرب سون الذي لم يسجل أي هدف في 
قطر ولــم يظهر بمستوياته المعتادة، عن 
أسفه لرحيل بينتو »لم يكن لدّي أي شك بشأن 
أسلوب كرة القدم الذي اتبعه« في إشارة إلى 
النقاد الذين قالوا إن بينتو كان شديد الحذر 
فـــي بــعــض األحـــيـــان. وتـــابـــع نــجــم توتنهام 
االنكليزي »كان لدى الكثير من الناس تحفظ 
عن ذلك، لكنهم جميعا شجعونا عندما لعبنا 
بشكل جيد في كأس العالم هنا. كنا قادرين 
على تنفيذ األشياء التي عملنا عليها خالل 
السنوات األربع الماضية. من المحزن رؤيته 
يرحل«.                                              )أ ف ب( هيونغ - مين سون

سونسون  يعتذر للجماهيريعتذر للجماهير
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قبل مباراتهما المرتقبة في 
دور الثمانية بمونديال قطر 
2022، هناك مشاعر غنية 

تجمع منتخبي إنكلترا وفرنسا، 
كذلك انتصارات وانكسارات 

في مواجهاتهما.

 
ً
وضع الفرنسيون واإلنكليز تنافسهم جانبا
في آخر مباراتين، وبــات في المستوى الثاني 
بعد الهجمات اإلرهابية التي ضربت باريس 
 مــا قــدمــوا مباريات 

ً
ومانشستر، لكنهم غالبا

جيدة قبل القمة المرتقبة بين المنتخبين في 
ربع نهائي مونديال قطر 2022 بكرة القدم، وهي 
 حليف منتخب 

ً
مسابقة كان الفوز فيها دائما

»األسود الثالثة«.
وستكون مواجهة السبت األولى بين الجارين 

في األدوار اإلقصائية في مسابقة كبيرة.

 ودية 2017 

مع وصول الالعبين في 13 يونيو 2017 في 
سان دوني، أدى الموسيقيون وجوقة الحرس 
الــجــمــهــوري »ال تنظر إلــى الــمــاضــي بغضب« ، 
أغنية فريق »أوايسس« من مانشستر، المدينة 
التي تعرضت قبل أسبوعين من المباراة لتفجير 
 
ً
شاب بريطاني من أصل ليبي نفسه مستخدما
عــبــوة قــويــة عــنــد الـــخـــروج مــن حــفــل موسيقي 
للمغنية اريانا غراندي، في قاعة حفالت كبرى 
 وأصيب 

ً
فــي مانشستر حيث قتل 22 شخصا

116 بينهم أطفال ومراهقون.
تم نشر »تيفو« أبيض مع صليب أحمر، ألوان 
العلم اإلنكليزي، في أحد مدرجات استاد فرنسا، 
 
ً
حيث وقــف المتفرجون البالغ عددهم 80 ألفا

دقيقة صمت.
فــاز المنتخب الفرنسي 3-2 على الــرغــم من 
طـــرد مــدافــعــه رافـــايـــل فــــاران فــي بــدايــة الــشــوط 

الثاني، وثنائية هاري كين.
يــديــن الــفــرنــســيــون بــالــفــوز إلـــى الــمــدافــعــيــن 
صامويل أومتيتي وجبريل سيديبيه اللذين هزا 
الشباك إلى جانب الواعد عثمان ديمبيليه )20 
(، في باكورة أهدافهم الدولية مع منتخب 

ً
عاما

فرنسا، كان وقتها مبابي في سن الثامنة عشرة، 

وخاض مباراته الدولية الرابعة دون أن ينجح 
في افتتاح سجله التهديفي مع الديوك، وحرمته 
 بتمريرة 

ً
العارضة مــن ذلــك، لكنه كــان حاسما
الهدف الثالث الذي سجله ديمبيليه.

التكريم المهيب في ويمبلي

وفي مباراة ودية أخرى، في 17 نوفمبر 2015 في 
لندن، أقيمت على استاد ويمبلي، خسر الفرنسيون 
بهدفين نظيفين لديلي آلي وواين روني، بعد أربعة 
أيام من هجمات باريس وسان دوني، أسوأ هجوم 

إرهابي في تاريخ البالد.
قام اإلنكليز بتعديل بروتوكول ما قبل المباراة 
للمناسبة، حيث تم عزف نشيد البلد المضيف، 
»حفظ الله الملكة«، أواًل قبل أن تقوم جماهير معقل 
كرة القدم اإلنكليزية بأداء النشيد الوطني الفرنسي 
»ال مارسييز« والــذي كتبت كلماته على شاشات 
عمالقة. نــزل رئيس الحكومة البريطانية وقتها 
ديفيد كامرون إلى أرضية الملعب، ووضع األمير 
وليام ومدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان باقتين 

من الزهور على أرواح ضحايا اعتداءات باريس.

تفوق إنكليزي

وفي كأس العالم، تترك المواجهتان السابقتان 
بيــن المنتخبين فــي كــأس العالم ذكــرى سيئة 
للزرق، إذ خسروا مرتين أمام األسود الثالثة في 

الدور األول.
ــقـــيـــادة جـــان  ــل الــمــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي بـ ــشـ وفـ
دجوركاييف وروبير هيربان في الصمود على 
ملعب ويمبلي أمــام 98 ألــف متفرج عــام 1966، 
فخسر بثنائية روجــر هانت، التي كانت قاتلة 
للفرنسيين الذين خرجوا خاليي الوفاض بعد 

هذه المباراة األخيرة في دور المجموعات.
وتــواصــل إنكلترا انتصاراتها حتى توجت 

باللقب األول واألخــيــر لها حتى اآلن فــي كأس 
العالم عندما تغلبت على ألمانيا الغربية 4-2 بعد 

التمديد، وخسرت فيه أمام فرنسا 2-0.
وفي مونديال 1982 تعثر الفرنسيون في أول 
مباراة لهم في األراضي اإلسبانية ضد اإلنكليز 
بــثــالثــة أهـــــداف مــقــابــل هــــدف، رغـــم أنــهــم كــانــوا 
يملكون في صفوفهم ترسانة مهمة من الالعبين 
أبــرزهــم ميشال بالتيني وبــاتــريــك باتيستون 
ومــاريــوس تــريــزور وآالن جيريس ودومينيك 

روشتو.
ووصــلــت فــرنــســا إلـــى نــصــف الــنــهــائــي حيث 

خسرت مباراتها التاريخية في إشبيلية أمام 
ألمانيا الغربية التي تأهلت على حساب إسبانيا 
ــدور الــثــانــي ضــمــن مــنــافــســات  ــ وإنــكــلــتــرا فـــي الــ

المجموعة الثانية.

كأس أوروبا 2004

وفي كأس أوروبا 2004، التقى المنتخبان 
في المجموعة الثانية من الدور األول، اهتزت 
شــبــاك المنتخب الفرنسي حــامــل اللقب، في 
الــشــوط األول مــن الــمــبــاراة ضــد إنكلترا على 

ملعب »ال لـــوش« فــي لشبونة، بــهــدف سجله 
فرانك المبارد.

لكن العبين فرنسيين قلبا الطاولة في الشوط 
الثاني هما حارس المرمى فابيان بارتيز بتصديه 
لركلة جزاء انبرى لها ديفيد بيكهام، وزين الدين 
زيدان الذي سجل هدفين في الوقت بدل الضائع من 
ركلة حرة ثم ركلة جزاء. في ربع النهائي، خرجت 
إنكلترا على يد البرتغال التي واصلت مشوارها 
حتى المباراة النهائية، وفرنسا على يد اليونان 
التي فاجأت الجميع وتوجت باللقب على حساب 

البلد المضيف.

من مباراة فرنسا وإنكلترا في بطولة »يورو 2004«

»إنكلترا - فرنسا«... نتائج »متباينة« ومشاعر »متبادلة«!

داليتش: كرواتيا ال تخشى البرازيل... ولكن!
أقــــر مـــــدرب الــمــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي زالتــكــو 
 لــحــجــز 

ً
ــا ــر حـــظـ ــ ــ دالـــيـــتـــش أن الــــبــــرازيــــل األوفـ

بطاقتها إلى ربع نهائي مونديال قطر على 
حساب فريقه، لكنه شدد على أن وصيف بطل 
2018 ال يخشى العمالق األميركي الجنوبي.

وبــلــغــت كـــرواتـــيـــا ربــــع الــنــهــائــي بــفــوزهــا 
االثنين على اليابان بركالت الترجيح، فيما 
حسمت الــبــرازيــل بطاقتها بــفــوز كبير على 
المنتخب اآلسيوي اآلخر كوريا الجنوبية 1-4.

وغـــــــــداة الــــتــــأهــــل، قــــــال دالــــيــــتــــش: »لــنــكــن 
. إنها 

ً
واضــحــيــن، الــبــرازيــل هــي األوفــــر حــظــا

أفضل فريق حتى اآلن« في النسخة الثانية 
 »نرى أجواء 

ً
والعشرين من النهائيات، مضيفا

رائعة داخل الفريق، العبين ممتازين ونيمار 
قــد عـــاد« مــن إصــابــة تــعــرض لها فــي الكاحل 
خالل المباراة األولى من دور المجموعات ضد 
صربيا وحرمته من المشاركة في المباراتين 

التاليتين.
لــكــن دالــيــتــش حـــذر: »نــؤمــن بــقــدرتــنــا على 
مجاراة البرازيل. يجب أن نتحلى بذكاء كبير 
 ،

ً
في مقاربتنا. ال يمكننا أن نفتح اللعب كثيرا
.»

ً
لكن في الوقت ذاته يجب أال نتراجع كثيرا

وشدد على أنه »ال يوجد خوف من جهتنا، 
نؤمن بأنفسنا ونشعر بالثقة بعد المستويات 
التي قدمناها«، في إشارة الى دور المجموعات 
 خلف الــمــغــرب بعد 

ً
الـــذي أنــهــاه فريقه ثــانــيــا

فوزين وتعادل.
ورأى أنه »يجب االستفادة من اللعب ضد 
البرازيل في كأس العالم، ال يوجد شيء أفضل 
من ذلك، حتى وإن كنا نفضل حصول ذلك في 

النهائي وليس في ربع النهائي. لكن في كل 
األحــوال، سنقدم كل ما لدينا ولن ندخل إلى 

المباراة مستسلمين«.
ــفـــارق بــيــن بـــالده  وتـــحـــدث دالــيــتــش عـــن الـ
والــبــرازيــل الباحثة عن لقبها العالمي األول 
 »يبلغ 

ً
منذ 2002 والسادس في تاريخها، قائال

عــدد ســكــان الــبــرازيــل )أكــثــر مــن( 200 مليون 
ــة مــاليــيــن.  ــعـ نــســمــة، ونــحــن ال نــتــجــاوز األربـ
بالتالي نحن بمنزلة ضاحية إحدى المدن في 
 »ستكون مباراة مختلفة عن 

ً
البرازيل«، مضيفا

أي فريق لعبنا ضده حتى اآلن، ألن البرازيل 
تحب لعب كرة القدم«.

وال يرى داليتش وجوب مقارنة هذا الجيل 
بالفريق الذي هزمته فرنسا في نهائي روسيا، 
ألن الــتــشــكــيــلــة كـــانـــت تــضــم حــيــنــهــا العــبــيــن 

منتشرين في أندية النخبة في أوروبا.
وأوضح »لن أقوم بإجراء مقارنات مع فريق 
2018. عندما تنظر الــى العبينا في حينها، 
فقد كانوا يلعبون ألندية مثل برشلونة وإنتر 
ويوفنتوس وليفربول وريال مدريد بالطبع«.

وتابع »عندما تقارنون )التشكيلة( باليوم، 
ترون أنه لدينا ستة العبين من الدرجة األولى 
الكرواتية، إنه فريق مختلف. لكني أرفع قبعتي 

لهذا الجيل ألنهم يلعبون بشكل رائع«.

داليتش

بيرهوف يستقيل من منصبه اإلداري 
في منتخب ألمانيا... وفليك يبدي أسفه

أعلن مدير منتخب ألمانيا 
في كرة القدم أوليفر بيرهوف 
اســتــقــالــتــه مــــن مــنــصــبــه بــعــد 
الــخــروج المحبط لــبــالده مرة 
ثانية من الدور األول في كأس 
ــقــــدم، بــحــســب  الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــ
ــن االتـــــحـــــاد الــمــحــلــي  ــلــ ــا أعــ ــ مـ

األلماني االثنين الماضي.
وخــــاض بــطــل الــعــالــم أربـــع 
 في 

ً
 مــتــواضــعــا

ً
مـــرات مــشــوارا

ــال قـــطـــر 2022 شــهــد  مــــونــــديــ
 أمام اليابان 

ً
خسارته افتتاحا

.2-1
وتوصل بيرهوف واالتحاد 
األلــمــانــي إلـــى اتـــفـــاق »إلنــهــاء 
العقد الذي يسري حتى 2024، 

في وقت مبكر«.
ــيـــرهـــوف، صــاحــب  وعـــمـــل بـ
ــوز أللـــمـــانـــيـــا فــي  ــ ــفـ ــ هــــدفــــي الـ
نــهــائــي كــــأس أوروبــــــا 1996، 
مـــع الــمــنــتــخــب األلـــمـــانـــي منذ 

عام 2004.
وكــان لــه تأثير كبير خالل 
عمله مع المدربين السابقين 
يــورغــن كــلــيــنــســمــان ويــواكــيــم 
ــــدرب  ــمـ ــ ــل تـــســـلـــم الـ ــبــ لـــــــــوف، قــ

الــحــالــي هــانــزي فــلــيــك مهامه 
في 2021.

وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس االتـــــــحـــــــاد 
االلماني برند نويندورف إن 
بيرهوف »قّدم خدمات عظيمة 

)لالتحاد(«.
ــتـــخـــب  ــنـ ــمـ ــعــــثــــر الـ ورغـــــــــــم تــ
األلماني في البطوالت الكبرى 
ــيــــرة، فــــإن بــيــرهــوف كــان  األخــ
 فـــي نــجــاحــات مــمــيــزة 

ً
شــريــكــا

ــا احــــــراز كــــأس الــعــالــم  ــرزهــ أبــ
2014 فــــي الــــبــــرازيــــل عــنــدمــا 
فــــــــــازت بــــــــــالده عــــلــــى الـــــدولـــــة 
1 فــــــي نـــصـــف  -7 ــفــــة  ــيــ الــــمــــضــ
الــنــهــائــي عــلــى »الــســيــلــيــســاو«، 
ثــم أرجــنــتــيــن لــيــونــيــل ميسي 

في النهائي.
لـــكـــن ألـــمـــانـــيـــا ودعــــــت دور 
الــمــجــمــوعــات فـــي الــمــونــديــال 
 كــمــا 

ً
ــا لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة تــــوالــــيــ

أقصيت من ثمن نهائي كأس 
أوروبا الصيف الماضي.

ودعـــــا نـــيـــونـــدورف وفــلــيــك 
ــى إصــــــــالح شــــامــــل لـــنـــظـــام  ــ ــ إلـ
تطوير الالعبين الشبان قبل 
اســـتـــضـــافـــة الــــبــــالد نــهــائــيــات 

كأس أوروبا 2024.
مــــن جــــانــــبــــه، أبـــــــدى مــــدرب 
الــمــنــتــخــب األلــمــانــي، هانسي 
فليك، أسفه، الستقالة أوليفر 
بـــيـــرهـــوف مــــن مــنــصــب مــديــر 
الـــمـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي، بــســبــب 
الخروج المبكر، قبيل اجتماع 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــة الـــــــــذي دعـــــــا االتـ ــمــ ــقــ الــ
األلـــمـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم لــعــقــده 

اليوم.
شر 

ُ
وقـــال فــلــيــك، فــي بــيــان ن

على مــوقــع االتــحــاد األلماني 
عـــلـــى اإلنـــتـــرنـــت: »ســـأجـــد أنـــا 
ــقــــي صــــعــــوبــــة فـــــي مــــلء  ــريــ وفــ
الـــفـــراغ الــــذي يــتــركــه أولــيــفــر، 
عــلــى الــمــســتــويــيــن الشخصي 

والتقني«.
وأضاف المدرب، في البيان: 
 
ً
 كــان تــعــاونــنــا ُمــحــاطــا

ً
»دائــمــا

بالوفاء وروح الفريق والثقة«.

أوليفر بيرهوف

ظهور مشرف لمنتخبات آسيا في مونديال 2022
رغم خروج جميع ممثلي آسيا 
من المونديال، الذي تستضيفه 
القارة للمرة الثانية في تاريخها، 
يسود في االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم شعور بالتفاؤل حيال ما 
هو مقبل خاصة أن المنتخبات 
اآلسيوية تصبح كل مدى أقرب 
من ذي قبل، وأن المستقبل واعد 

بالنسبة لكرة القدم اآلسيوية.
وكانت المنتخبات اآلسيوية 
بطلة عدد من أبرز مفاجآت قطر 
2022. فــلــم تــصــل فــقــط وبــشــكــل 
مـــبـــهـــر إلــــــى ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي كــل 
مــن الــيــابــان وكـــوريـــا الجنوبية 
وأستراليا- التي تتنافس ضمن 
 -

ً
االتحاد اآلسيوي منذ 16 عاما

بل أن السعودية فجرت مفاجأة 
مــن الــعــيــار الــثــقــيــل بــالــفــوز على 
األرجــنــتــيــن، فيما تفوقت إيــران 

على ويلز.
لـــــــــــم يــــــــكــــــــن الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــون 
واإليرانيون بعيدين على اإلطالق 
عـــن تـــجـــاوز دور الــمــجــمــوعــات. 
كان التأهل من نصيب أستراليا 

واليابان وكوريا الجنوبية.
فــبــعــد أن تــمــكــنــوا مـــن انــتــزاع 
ــــي كـــــــأس الـــعـــالـــم  ــم فــ ــهــ مـــقـــعـــد لــ
عـــلـــى حـــســـاب بـــيـــرو فــــي مــلــحــق 
التصفيات، فاز األستراليون على 
الدنمارك في دور المجموعات، 
وتأهلوا لثمن النهائي وقدموا 
ــام لــيــونــيــل ميسي   أمــ

ً
أداء قـــويـــا

ورفــــــــاقــــــــه، بــــــل كــــــانــــــوا قـــريـــبـــيـــن 
بــشــدة مــن الــتــعــادل لــوال تصدي 
إيـــمـــيـــلـــيـــانـــو مـــارتـــيـــنـــيـــز الــــرائــــع 

لــتــســديــدة الـــشـــاب غــــارانــــغ كــول 
ــتــــي حـــالـــت دون لـــعـــب وقـــت  والــ

إضافي.
 في 

ً
أما اليابان فأعطت درسا

االنــضــبــاط والــتــركــيــز والــجــديــة 
وحتى الجرأة، لكنها اصطدمت 
من جديد بحاجز ثمن النهائي. 

تصدر اليابانيون المجموعة 
تحت إمـــرة هاجيمي مورياسو 
بالفوز على أبطال العالم ألمانيا 
ــــم تـــأخـــرهـــم أمــــام  وإســـبـــانـــيـــا رغـ
الفريقين األوروبيين في النتيجة.

وكان »الساموراي« على موعد 
فـــي ثــمــن الــنــهــائــي مـــع كــرواتــيــا 
ــم والـــتـــي  ــالــ ــعــ وصـــيـــفـــة كــــــأس الــ
أجــبــرهــا الــفــريــق اآلســيــوي على 
خـــوض وقـــت إضــافــي ثــم ركــالت 
ــألــــق فـــيـــهـــا الــــحــــارس  ــيـــح تــ تـــرجـ
البلقاني دومينيك ليفاكوفيتش 
كي يقضي على آمال اليابانيين 

بتصديه لثالث ركالت.
مــن جانبها، لــم تشعر كوريا 
الجنوبية بالرهبة من وقوعها 
فــي مجموعتها الــقــويــة، وفــازت 

في الجولة األخيرة على البرتغال 
 لنفسها في ثمن 

ً
لتحجز مقعدا

الـــنـــهـــائـــي رغــــــم أنــــهــــم يـــديـــنـــون 
بــالــتــأهــل لــنــتــيــجــة مـــبـــاراة غــانــا 
واإلكــوادور ليحتفل الجميع في 

الملعب بالتأهل.
لكن حلم هيونغ مين سون 
ورفاقه بتكرار إنجاز مونديال 
2002 وبلوغ نصف النهائي، 
ــانـــت  ، وكـ

ً
لــــم يــســتــمــر طـــــويـــــال

، فــفــي 
ً
ــة مـــؤلـــمـــة جـــــــدا ــدمـ الـــصـ

ــام الـــبـــرازيـــل،  ــ ــد أمـ ــ شــــوط واحـ

تعرض »محاربو التايجوك« 
للصعق أربع مرات.

ويلوح مونديال 2026 بالفعل 
في األفــق لمنتخبات آسيا التي 
ســـتـــحـــاول ضـــمـــان مـــوطـــئ قـــدم 
لــهــا بــعــد الــتــصــفــيــات الــمــعــتــادة 
والطويلة. لكن قبلها وفي العام 
 ،

ً
المقبل مباشرة وفي قطر أيضا

ستتواجه هــذه الــفــرق فــي كأس 
آســيــا 2023 حــيــث يــتــنــافــس 24 

.
ً
فريقا

 )إفي(
المنتخب السعودي في المونديال الحالي

جانب من مباراة أستراليا واألرجنتين
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 الحزن يخّيم 
على اليابان

بــكــى الــمــشــجــعــون الــيــابــانــيــون على 
خــــســــارة مــنــتــخــب بــــادهــــم أمـــــس األول 
بركات الترجيح أمام كرواتيا )1-3( في 
ثــمــن نــهــائــي مــونــديــال قــطــر 2022، بعد 
انتهاء الوقت األصلي واإلضافي للمباراة 

بالتعادل بهدف لمثله.
وشــهــدت الــمــبــاراة دعــمــا واســعــا من 
ــيـــر عـــبـــر مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل  الـــجـــمـــاهـ
االجـــتـــمـــاعـــي لـــــ »الـــــســـــامـــــوراي األزرق« 
خــــصــــوصــــا بــــعــــد تــــقــــدم دايــــــــــزن مــــايــــدا 
بهدف أول لليابان )43(، لينشر بعدها 
الــمــشــجــعــون تــعــلــيــقــات تــشــيــر إلــــى قــوة 

المنتخب.
وانــهــالــت الــتــعــلــيــقــات الــحــزيــنــة على 
شبكات التواصل برسائل تنتقد ركات 
الترجيح التي سددتها اليابان، بينما 
ــرون عــــن الـــفـــريـــق، وأكــــــــدوا أن  ــ ــ ــع آخـ ــ دافــ
الــيــابــان »لـــم تــحــســم فــقــط« الــمــبــاراة في 

دقائقها الـ90.

كما انــتــشــرت صــور بعض الاعبين 
وهم يبكون بسبب الخروج المشرف من 
المونديال أمثال كــاورو ميتوما بشكل 
واسع على شبكات التواصل االجتماعي، 
وعلق العديد من المواطنين أنهم بكوا 

لهذه المشاهد.

كــمــا أبـــدى رئــيــس الـــــوزراء الــيــابــانــي، 
فوميو كيشيدا، دعــمــه لاعبين ونشر 
عبر حسابه على »تويتر« »الطريقة التي 
لــعــبــوا بــهــا، دون الــتــخــلــي عـــن مــحــاولــة 

الفوز، تمنح القوة واإللهام«.
وقـــال المتحدث الحكومي هــيــروكــازو 

ماتسونو: »من المؤسف هزيمة اليابان، 
لكن ما حققه الفريق في البطولة بالفوز 
ــا مـــنـــح الــشــعــب  ــيـ ــانـ ــبـ عـــلـــى ألـــمـــانـــيـــا وإسـ
الياباني الكثير مــن الــحــافــز والشجاعة، 
أريد أن أشيد بهذا الفريق من أعماق قلبي«.
)إفي(

جماهير المنتخب الياباني متأثرة بالهزيمة أمام كرواتيا

الجزائري ماموني يكشف تفاصيل اعتداء إيتو عليه
ــــري يـــدعـــى ســعــيــد  ــزائـ ــ كـــشـــف يـــوتـــيـــوبـــر جـ
مــامــونــي تــفــاصــيــل تــعــرضــه العـــتـــداء مــن قبل 
صــامــويــل إيــتــو، رئــيــس االتــحــاد الكاميروني 

لكرة القدم.
ــداء وقــــع عقب  ــتــ ــــح مــامــونــي أن االعــ وأوضــ
المباراة التي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي 
على نظيره الكوري الجنوبي 4-1 مساء أمس 
األول، في استاد 974، ضمن دور الـ16 لبطولة 

كأس العالم المقامة حاليا في قطر.
ونشر ماموني، عبر قناته على »يوتيوب«، 
مقطع فيديو التقطه خــال وجـــوده فــي مركز 
الشرطة للتقدم بباغ ضد إيتو، وقال: »حدث 
شجار بيني وبين إيتو«، وعرض أمام الكاميرا 
إصابة في مرفقه، مضيفا أنه تعرض لضربات 

في الفك والوجه.
وأردف: »ضربني )إيتو( ومن معه دفعني، 
لقد صورته فقام بكسر الكاميرا الخاصة بي«، 
وبين سبب انفعال إيتو قائا: »كنت أصوره 

وأنا أسأله عما إذا كانوا قد قدموا رشوة للحكم 
)الغامبي باكاري( جاساما«.

ويتعلق األمــر بالمباراة التي انتهت بفوز 
الكاميرون على الجزائر فــي عقر دارهـــا 1-2، 
ــــارس الــمــاضــي،  بــعــد وقــــت إضـــافـــي فـــي 29 مـ
وحــســمــت تــأهــل الــكــامــيــرون لــمــونــديــال قطر، 

وأدارها جاساما.
وقال ماموني، في مقطع الفيديو، »أنا اآلن 
في مكتب الشرطة للتحقيق ورفع قضية على 
إيتو، لقد صورت هذا المقطع أما في وصوله 
إلــى أي مــســؤول جــزائــري كــي يساعدني، رغم 

أنني متأكد من أن قطر دولة قانون«.
وتــابــع: »مــن فضلكم، انــشــروا الفيديو، كي 
ألقى المساعدة من الجزائر«، وعرض الكاميرا 
المكسورة في مقطع الفيديو، مضيفا: »ضربني 

أيضا في صدري وعلى وجهي«. 
)د ب أ(

سعيد مامونيصامويل إيتو

قــال مــدافــع نـــادي طوكيو لكرة 
القدم يوتو ناغاتومو، بعد خسارة 
الـــيـــابـــان أمــــــام كـــرواتـــيـــا بـــركـــات 
الترجيح في دور الـ16 من مونديال 
قطر 2022، »أشعر بأن كرة القدم 

اليابانية تتطور بالتأكيد«.
وفي تصريحات بعد المباراة، 
أقــــــــر نـــــاغـــــاتـــــومـــــو، الــــــــــذي أنـــهـــى 
ظهوره الرابع في نهائيات كأس 
الــعــالــم، »أظــهــرنــا الــــروح القتالية 
لليابانيين، وأشــعــر بخيبة أمــل 

ألنني خسرت«.
وأضاف المدافع، الذي ذكر أنه 
يواجه صعوبة في إيجاد الكلمات 
للتعبير عما يشعر بــه، »مــن اآلن 
فــــــصــــــاعــــــدا، مـــن 
أجل تطوير 

كــــرة الـــقـــدم الـــيـــابـــانـــيـــة، عــلــيــنــا أن 
نجعل الدوري الياباني أكثر قوة«.

وطــــلــــب الـــــاعـــــب األكـــــثـــــر خـــبـــرة 
ــمـــة هـــاجـــيـــمـــي مـــوريـــاســـو  ــائـ فــــي قـ
الجميع بالثناء على أداء »الشباب 
الذين نافسوا بقوة حتى النهاية، 
ــفــــذوا ركــــات  ــن نــ ــذيــ ــيـــن الــ ــبـ والـــاعـ

الترجيح بشجاعة«.
وأعـــــــرب دايـــــــزن مــــايــــدا، مــهــاجــم 
ــاحـــب  ــنـــدي وصـ ــلـ ــتـ ــكـ ســلــتــيــك األسـ
الـــهـــدف الـــــذي تــقــدمــت بـــه الــيــابــان 
على لــوحــة التسجيل فــي الــبــدايــة، 
عن امتنانه لكل األشــخــاص الذين 
ساندوه ليكون في المونديال، وقال 
إنها كانت بطولة لرد الجميل إزاء 
دعمهم، متابعا: »أنا آسف جدا لعدم 

التمكن من التأهل لربع النهائي«.

موريياسو: ال قلق على المستقبل
رغم الخروج من مونديال 
ــر مـــــــن دور  ــ ــطـ ــ فـــــــي قـ  2022
الــــ16 بــركــات الترجيح على 
ــد كـــرواتـــيـــا فـــــإن هــاجــيــمــي  يــ
مــوريــيــاســو، مــــدرب منتخب 
ــأداء  ــــدى فـــخـــره بــ ــابـــان، أبـ ــيـ الـ
العبيه، ويرى من وجهة نظره 
أنهم »أظهروا مستقبل الكرة« 

اليابانية.
وقال مدرب »الساموراي«، 
عــــقــــب اإلقــــــصــــــاء مـــــن ركـــــات 
الترجيح بنتيجة )3-1( بعد 
نــهــايــة الــشــوطــيــن األصليين 
واإلضافيين بالتعادل )1-1(، 
»بإمكان الاعبين التفكير في 
قدرتهم على منافسة أي فريق 
فــي العالم بنفس المستوى. 
لــقــد أظــهــرنــا مستقبل الــكــرة 

اليابانية، مرحلة جديدة«.
وأضـــــــــــــــــاف: »فــــــــزنــــــــا عـــلـــى 
ألمانيا، ثم على إسبانيا، فزنا 
على بطلين للعالم. إذا فكرنا 
فــي مواصلة التقدم بــدال من 
الـــوقـــوف فــي أمــاكــنــنــا، قطعا 

سيتغير المستقبل«.
واختتم صاحب الـ54 عاما 
ــي الــــواقــــع،  ــ ــه: »فــ ــاتـ ــريـــحـ تـــصـ
لقد قــدم الــاعــبــون أفــضــل ما 

لديهم. لم نتمكن مجددا من 
كسر حاجز دور الــــ16، لكني 
أعتقد أن الاعبين أظهروا لنا 
أننا بصدد مرحلة جديدة. إذا 
استمرت رغبة الكرة اليابانية 
في التواجد بأفضل المشاهد، 
أثــق فــي قدرتنا على تخطي 

هذا الحاجز«. 
إنزاغي يدافع عن أونانا)إفي(

أرجع سيموني إنزاغي المدير الفني لنادي 
إنتر ميان اإليطالي، استبعاد حــارس مرماه 
أنـــدري أونــانــا مــن منتخب الــكــامــيــرون خال 

مونديال قطر 2022 إلى »سوء فهم«.
وجــــرى اســتــبــعــاد أونـــانـــا )26 عــامــا( من 
قائمة األســـود خــال الــمــبــاراة الثانية في 
المونديال أمام صربيا، وغادر قطر قبل 

المباراة األخيرة أمام البرازيل.
وأصدر أونانا بيانا عقب استبعاده 
الصادم من المونديال، وهو القرار الذي 
أرجــعــه مسؤولو الــكــامــيــرون ألسباب 

»انضباطية«.
وتردد أن ريجوبرت سونغ مدرب 
الــكــامــيــرون انتقد أداء أونــانــا خال 

الــمــبــاراة الــتــي خسرها األســـود أمـــام سويسرا 
بـــهـــدف دون رد، حــيــث ســجــل الــــحــــارس رقــمــا 
قياسيا بكأس العالم فيما يتعلق بلمس الكرة 
خارج منطقة الجزاء، إذ تكرر معه األمر 26 مرة.
وتــحــدث إنــزاغــي مــع أونــانــا منذ رحيله عن 
قــطــر، وال يعتقد أن الـــحـــارس تــأثــر بــمــا جــرى، 
حيث قال امس »لقد تحدثت مع الاعبين الذين 
شــاركــوا فــي كــأس الــعــالــم، لدينا أربــعــة العبين 

بلغوا دور الثمانية«.
ــا خــرجــا،  ــانــ وأشـــــار »رومـــيـــلـــو لــوكــاكــو وأونــ
سيصان بين يومي الجمعة والسبت وينضمان 
للفريق، مــن الناحية الجسدية هما فــي حالة 

جيدة، ننتظرهما«.
 )د ب أ(

لوك شو: لن نركز 
على مبابي فقط

أكــــــــــد العــــــــــب الـــمـــنـــتـــخـــب 
اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم لــوك 
شـــــو أن تــــركــــيــــز فــــريــــقــــه لــن 
ينصب على كيليان مبابي 
وحــده خــال المواجهة أمام 
ــي دور الــثــمــانــيــة  فـــرنـــســـا فــ

لمونديال قطر.
وفاز المنتخب اإلنكليزي 
عــلــى نــظــيــره الــســنــغــالــي -3 
صفر فــي الــوقــت الــذي فــازت 
ــلـــى بـــولـــنـــدا 1-3،  فـــرنـــســـا عـ
ليضرب الفريقان موعدا في 
دور الثمانية لــكــأس العالم 

السبت المقبل.
وشـــــــــــــــدد شـــــــــو عــــــلــــــى أن 
ــة  ــثـــاثـ مـــنـــتـــخـــب األســــــــــود الـ
عــلــيــه أن يــضــع فــي اعــتــبــاره 
أن مـــنـــتـــخـــب فـــرنـــســـا عـــامـــر 
بــالــمــواهــب، وعــــدم الــتــركــيــز 

فقط على مبابي نجم باريس 
ســـان جــرمــان، والــــذي سجل 
5 أهــداف في مونديال قطر، 
متابعا: »بالطبع بعد أدائــه 
أمام بولندا، سيزداد النقاش 
حوله، لكننا ندرك أنه العب 

من طراز عالمي«.
ــــه  وأضـــــــــــــــاف: »أعـــــتـــــقـــــد أنـ
سيكون من السذاجة التركيز 
ــال  ــطــ ــم أبــ ــ ــهـ ــ ــــط، إنـ ــقـ ــ عـــلـــيـــه فـ
العالم، علينا التركيز عليهم 
كفريق بــالــكــامــل«، مــؤكــدا أن 
»لديهم العبين مذهلين على 
مستوى جميع الخطوط، لذا 
تركيزنا لن ينصب بالكامل 
عليه )مبابي( لكن من الرائع 

خوض هذه المباراة«. 
)د ب أ(

 صحة األسطورة البرازيلي بيليه، بعد أسبوع 
ً
تتحسن تدريجيا

ــادة تقييم روتيني  مــن دخــولــه المستشفى فــي ســـاو بــاولــو، إلعــ
لسرطان القولون، وفق ما أعلن األطباء أمس.

وقــال الفريق الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين، في بيان، 
 »يـــواصـــل الــتــحــســن بشكل 

ً
إن الــمــهــاجــم الــســابــق الــبــالــغ 82 عــامــا

تــدريــجــي، السيما فيما يخص التهابات فــي الجهاز التنفسي«، 
ا أنه يتواجد 

ً
التي تم تشخيصها بعد دخوله المستشفى، مضيف

 وبـــدون 
ً
فــي »غــرفــة عــاديــة، مــع مــؤشــرات حــيــويــة مــســتــقــرة، واعــيــا

مضاعفات جديدة«.
)أ ف ب(

ناغاتومو يواسي زميله أسانو

ناغاتومو: أشعر بخيبة أملناغاتومو: أشعر بخيبة أمل

ً
صحة بيليه تتحسن تدريجيا
ً
صحة بيليه تتحسن تدريجيا
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https://www.aljarida.com/article/7119
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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 59الفائز من 57

الفائز من 60 الفائز من 58

فرنسا

األرجنتين

كرواتيا

البرازيل

إنكلترا

المغرب

البرتغال

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 بركالت ترجيحية 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 مساءً

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

٥7٥٩

6٠

المركز الثالث

العدد ٥2٠٣ / األربعاء 7 ديسمبر 2٠22م / ١٣ جمادى األولى ١٤٤٤هـ 08

رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال
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المغرب تفوز بركالت ترجيحية ٣-٠
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