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على الرغم من تحقيق البرتغال الفوز بسداسية 
مقابل هــدف أمـــام ســويــســرا فــإن النجم 
كريستيانو رونالدو بدا حزينا وهو 
يغادر أرضية الملعب، في الوقت 
ــذي كـــــان زمــــــــاؤه اليــــزالــــون  ــ ــ الـ

يحتفلون مع الجماهير.
وكـــان الــمــدرب سانتوس 
قرر إبقاء رونالدو على دكة 
البدالء قبل أن يشركه في 
الدقيقة 73، عقابا للنجم 
الــكــبــيــر بـــعـــدمـــا أظــهــر 
ه من استبداله  استياء

خال مواجهة كوريا الجنوبية بدور المجموعات.
من جانبها، عقبت جورجينا رودريغيز، الرفيقة 
العاطفية لرونالدو، على الدقائق القليلة التي لعب 
خالها المهاجم البرتغالي في مــبــاراة منتخب 
بـــاده أمـــام ســويــســرا، وأعــربــت عــن أسفها »لعدم 
تمكنها من االستمتاع بأفضل العــب في العالم 

طوال الـ 90 دقيقة«.
ــــرام«، هـــنـــأت  ــغـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــلـــى »إنـ ــر حـــســـابـــهـــا عـ ــبــ وعــ
جــورجــيــنــا الــبــرتــغــال عــلــى الــتــأهــل لــربــع نهائي 

مونديال قطر.
ــاء اإلســبــانــيــة: »تهانينا  ــ وقــالــت عــارضــة األزيـ
لــلــبــرتــغــال، بينما كـــان الــاعــبــون الــــــ 11 يـــرددون 

النشيد الوطني كل األنظار كانت عليك«، في إشارة 
إلى بداية المباراة، حين كانت كل الكاميرات تركز 
على كريستيانو على مقعد البدالء وليس على 

الاعبين األساسيين.
وذكــرت جورجينا، التي شاهدت المباراة من 
المدرجات، »انــه أمــر مؤسف أال أستمتع بأفضل 
العب في العالم طوال الـ 90 دقيقة. الجماهير لم 

تتوقف عن المطالبة بنزولك والصراخ باسمك«.
واختتمت جورجينا رسالتها المبطنة »أتمنى 
أن يــســتــمــر الـــــرب وصـــديـــقـــك الـــعـــزيـــز فــيــرنــانــدو 
 بــيــد وتــجــعــلــونــا نستمتع ليلة 

ً
)ســانــتــوس( يــــدا

أخرى«.

»أسود األطلسي«... 
الواقع يفرض نفسه أمام 

الترشيحات 

إنريكي فشل في اختياراته
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ــن الـــبـــهـــجـــة،  ــ ــة مـ ــالــ ســـــــادت حــ
وارتسمت البسمات على الوجوه، 
وتـــعـــالـــت صـــيـــحـــات الــــفــــرح فــي 
ســــاحــــة جــــامــــع الـــفـــنـــا الــشــهــيــر 
ــيـــة،  بـــمـــديـــنـــة مـــــراكـــــش الـــمـــغـــربـ
ــتـــأهـــل الـــتـــاريـــخـــي  ــالـ احـــتـــفـــاال بـ
لمنتخب الــمــغــرب لــربــع نهائي 
مونديال قطر 2022 بعد الفوز 

على إسبانيا.
وألن كلمة التاريخ هي األكثر 
تكرارا بين المغاربة، اختار موقع 
Le360 اإلخــــبــــاري عـــنـــوانـــا في 
صفحته الرئيسية بهذا الشكل 
»H-I-S-T-Ó-R-I-C-O« بــالــلــغــة 
اإلسبانية، وتعني »تاريخي«، في 
إشارة إلى أنها المرة األولى التي 
يــتــأهــل فــيــهــا مــنــتــخــب الــمــغــرب 
لــربــع نــهــائــي كـــأس الــعــالــم، مما 

أثار حالة من النشوة الوطنية.
ووضــعــت شــاشــة عمالقة في 
ــراكــــش، جـــلـــس أمـــامـــهـــا مــئــات  مــ

ــع مـــشـــجـــعـــيـــن مــن  ــ ــة مـ ــاربــ ــغــ ــمــ الــ
جنسيات أخـــرى، بينهم بعض 
ــن هــــــــؤالء،  ــيــ اإلســــــــبــــــــان، ومــــــــن بــ
بــاوال وفاطمة زوجــة خيسوس، 
وهـــي مغربية تحمل الجنسية 

اإلسبانية.
ويقول خيسوس: »أنــا حزين 
ــا. أنـــا  ــقـ ــــك حـ جــــــدا، لــــم أتــــوقــــع ذلـ
سعيد من أجلها )زوجــتــه(، لكن 
هذا هو ما حدث على أي حال«، 
ويـــــــرتـــــــدي خــــيــــســــوس قــمــيــص 
المنتخب المغربي، ويوضح أنه 

اشتراه من أجل »التخفي«.
بينما تضحك زوجته فاطمة، 
ــرة  ــامـ ــتــــي تـــشـــعـــر بــــســــعــــادة غـ الــ
لــلــمــغــرب: »ألنـــهـــم لــعــبــوا بشكل 
جيد للغاية ويستحقون ذلــك«، 
لكنها تأسف لخسارة إسبانيا، 
بلد زوجها، مؤكدة أن المغاربة 
ــدقـــون ذلـــــــك«، ولـــــم تــكــن  »ال يـــصـ
ــثـــل كـــثـــيـــر مــمــن  ــتـــوقـــع ذلـــــــك، مـ تـ
شــاهــدوا الــمــبــاراة فــي الــســاحــة، 
ــيــــث الــــتــــفــــوا حـــــــول الـــشـــاشـــة  حــ

العمالقة.
ــــد، الـــــــذي يــمــلــك  ــمـ ــ ويـــــــرى أحـ
متجرا في مراكش، أن الفريقين 
لعبا بشكل جيد للغاية ولعب 
الحظ دورا كبيرا. وقال لـ »إفي«: 
ــالـــف الــــحــــظ إســـبـــانـــيـــا  »لـــــم يـــحـ

والمغرب محظوظ«.
لــذي  ا وبالنسبة لمصطفى، 
ــي أحــــــد مــــتــــاجــــر بــيــع  ــ ــمـــل فـ ــعـ يـ
الــلــحــوم بــالــســاحــة، فــهــذا ليس 
ــارا لـــلـــمـــغـــرب فـــحـــســـب،  ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
بــــل انــــتــــصــــار لـــلـــعـــالـــم الـــعـــربـــي 
ــا. ولـــــالحـــــتـــــفـــــال بـــه  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــريــ ــ وافــ
يــنــوي عــدم التوقف عــن الغناء 
ــــوال الـــلـــيـــل. يــقــول:  والـــرقـــص طـ

»اليوم ال أنام، وغدا ال أعمل«.
وامتدت االحتفاالت لتشمل 
جميع مدن المغرب، ومن بينها 
العاصمة الرباط، حيث اكتسى 
شارع محمد الخامس باللونين 
ــر، واحــتــشــد  ــ ــــضـ ــمــــر واألخـ األحــ
الـــمـــغـــاربـــة مـــن جــمــيــع األعـــمـــار 

باألعالم واألبواق.
وتــقــول عــائــشــة، الــبــالــغــة 60 
عاما، »إنني سعيدة جدا بهذا 
النصر وهــذا اإلنــجــاز«، مشيرة 
إلـــى أن الــمــغــاربــة لـــم يــتــوقــعــوا 

هذه النتيجة، مما يدل على أن 
الــمــدرب ولــيــد الــركــراكــي، الــذي 
ــا، »يـــعـــرف  ــيـ أصـــبـــح بـــطـــال قـــومـ
كيف يضع استراتيجية فعالة 
واختار الالعبين بشكل جيد«، 
وتتفق معها فــي رأيــهــا أيضا، 
ريـــتـــا )51 عـــامـــا( ألن فــريــقــهــا، 
كــمــا تــقــول، »قــاتــل بشكل جيد« 
وتوقعت أنه »سيذهب بعيدا«. 

ديما المغرب
من جهة أخرى، احتفل أربعة 

ــغـــربـــي يـــعـــيـــشـــون وفــقــا  آالف مـ
ــــي ســبــتــة  لـــــأرقـــــام الـــرســـمـــيـــة فـ
المنطقة القريبة جدا من الحدود 
اإلســبــانــيــة، واخـــتـــار عـــدد كبير 
من المغربيين متابعة المباراة 
مــــن بـــيـــوتـــهـــم، ثــــم انـــطـــلـــق كــثــيــر 
منهم بعد تأهل »أسود األطلس« 
عبر شـــوارع المدينة لالحتفال 

بسياراتهم.
وردد الــمــحــتــفــلــون عـــبـــارات 
مثل »ديــمــا الــمــغــرب« و»المغرب 
ــدوء  ــ ــهــ ــ ــ ــن ال ــ ــمـ ــ ــيـ ــ األفـــــــــضـــــــــل«، وهـ

عــلــى مــحــيــط الـــحـــدود مـــع البلد 
العربي، لكن بعيدا، في األراضي 
المغربية، سمع إطالق الصواريخ 
واأللعاب النارية، احتفاال بتأهل 

أسود األطلس.
وقــالــت مــصــادر مــن الشرطة، 
»إفــي«، إن المباراة تزامنت مع  لـــ
كــونــهــا عــطــلــة فـــي الــمــديــنــة، ما 
دفـــع عـــدد كــبــيــر مــن المغربيين 
الذين يدخلونها يوميا للعمل، 
إلى البقاء عند الناحية األخرى، 
ولهذا كان الوضع عند الجمارك 

أهــدأ مــن المعتاد، وربــمــا أيضا 
بــســبــب األمـــطـــار الــتــي تتساقط 
ــر الــنــشــاط  ــأثـ عــلــى الــمــديــنــة، وتـ
التجاري في المدينة بالموقف، 
خاصة بالنسبة للمتاجر التي 
قررت أن تفتح أبوابها على الرغم 

من كونها عطلة. 
)إفي(

... وكازابالنكا حاضرة

احتفاالت في مراكش والرباط بالتأهل التاريخياحتفاالت في مراكش والرباط بالتأهل التاريخي

سايس: أردنا كتابة التاريخالركراكي: نمتلك أحد أفضل الحراس

»أسود األطلسي«...»أسود األطلسي«... 
الواقع يفرض نفسه الواقع يفرض نفسه 

أمام الترشيحاتأمام الترشيحات
أكد المنتخب المغربي أن ترشيحات 

المنتخبات الكبرى األوروبية للفوز 
على ممثلي القارات األخرى 
ليس سوى مجرد تكهنات، 

والواقع يفرض نفسه 
حسب إمكانات كل 

فريق.

أكد وليد الركراكي، مدرب منتخب 
المغرب، أن التأهل لدور الثمانية في 
مــونــديــال 2022 بــقــطــر لــلــمــرة األولــــى في 
تاريخ المنتخب العربي »أمر رائع للشعب 

المغربي«.
وفــــي أول رد فــعــل لـــه خــــالل الــمــؤتــمــر 
ــتـــأهـــل عـــلـــى حــســاب  الـــصـــحـــافـــي عـــقـــب الـ
إســبــانــيــا، قــــال: »إنــــه أمــــر رائــــع للشعب 
المغربي. نريد تقديم المزيد لهم. أقصى 
شيء ممكن في هذه المسيرة. جاللته 
)يقصد ملك المغرب محمد السادس( 

فخور بالعبينا، وهذا يحفزنا لكي نكون أفضل«.
 من دون 

ً
وأضاف: »األمر كان ليبدو مستحيال

جــمــاهــيــرنــا. مــا فعله الــالعــبــون أمـــر استثنائي. 
 أمـــام أحــد أفضل 

ً
لــم نــدخــر أي طــاقــة أو مــجــهــودا

منتخبات العالم، األفضل في البطولة من حيث 
االستحواذ على الكرة. لقد أجبرونا على الركض 
، لكننا نجحنا في 

ً
. كنا نعرف هذا مسبقا

ً
كثيرا

الـــدفـــاع، ولــديــنــا أحـــد أفــضــل حـــراس الــمــرمــى في 
العالم«.

)إفي(

أكـــد رامــــون ســايــس، قــائــد ومـــدافـــع منتخب 
المغرب، الثالثاء، أن منتخب بالده كان يبحث 
عن »كتابة التاريخ« في كــأس العالم، وهــو ما 
تحقق بــالــتــأهــل لـــدور الثمانية لــلــمــرة األولـــى 
في تاريخه على حساب إسبانيا في مونديال 

2022 بقطر.
وقال مدافع بشكتاش التركي، عقب المباراة 
التي شهدها ملعب المدينة التعليمية، »كنا 
نرغب في كتابة التاريخ، واآلن لدينا رغبة في 

مواصلة توسيع آفاقنا«.
وأكد صاحب الـ32 عاما أنهم »أدوا المطلوب« 

ــان من  ــ ــام إســبــانــيــا، و»كــ ــ أمـ
الـــمـــذهـــل مـــشـــاهـــدة الــجــمــيــع 

يـــقـــدمـــون هـــــذا الـــعـــمـــل داخــــل 
المستطيل األخضر«.

وتــأهــل الــمــغــرب لــلــمــرة األولـــى 
في تاريخه، وفي تاريخ أي منتخب 

عربي لــدور الثمانية، حيث سيواجه 
في هذا الــدور البرتغال، األحــد المقبل، 

على ملعب الثمامة. 
)إفي(

رامون سايسالركراكي

فرحة العبي المنتخب المغربي بعد الفوز على إسبانيا

ــغــــرب صــفــو  ــمــ ــر الــ ــ ــّك عــ
ــبــــرى،  ــكــ ــات الــ ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ ــمـ الـ
عندما حشر نفسه في ربع 
نهائي مونديال قطر 2022 
 مفاجأة 

ً
لكرة القدم، محققا

كــبــرى بتخطيه إسبانيا 
القوية فأصبح أول دولــة 
عربية تبلغ دور الثمانية.

وفيما كانت المنتخبات 
»تصفية«  الــكــبــرى تــقــوم بـ
، كــان 

ً
مــن هــم أقـــل مــكــانــة كـــرويـــا

لــلــمــغــرب كــلــمــة مــخــتــلــفــة، عـــنـــدمـــا صـــدم 
ــا  إســبــانــيــا بطلة 2010 وأوروبــ
2008 و2012 بركالت الترجيح 
 إلى 

ً
الثالثاء، وأعــادهــا مبكرا

مدريد.
تصفية ممثلي الــقــارات 
»المغمورة« بــدأت في ثمن 

الــنــهــائــي مــع إقــصــاء هــولــنــدا الــوصــيــفــة 3 
مرات للواليات المتحدة )3-1( واألرجنتين 

ألستراليا )2-1( دون مقاومة كبيرة.
وفيما تالعبت فرنسا بطلة 1998 و2018 
بمنتخب من القارة العجوز عندما خاضت 
نزهة أمــام بولندا )3-1(، استمتع اإلنكليز 
ــام بــطــل إفــريــقــيــا  أبـــطـــال 1966 بــثــالثــيــة أمــ

السنغال 0-3.
وكانت اليابان الوحيدة التي قاومت من 
قارة آسيا، لكن ركالت الترجيح لم تسعفها 
 
ً
أمـــام كــرواتــيــا وصيفة 2018، وخصوصا

حارسها دومينيك ليفاكوفيتش الذي صد 
ثالث كرات.

وأجهزت البرازيل، حاملة اللقب 5 مرات 
آخــرهــا فــي 2002، على كــوريــا الجنوبية 
4-1، وسحقت البرتغال سويسرا 6-1 في 

نزال أوروبي.
لــكــن الــخــرق الــوحــيــد فــي ربــع النهائي 

لــمــمــثــل إفـــريـــقـــي أو آســـيـــوي أو أمــيــركــي 
ــد  ــيـ ــعـ ــبـ شـــــمـــــالـــــي، جــــــــاء مــــــن الـــــمـــــغـــــرب الـ
كيلومترات قليلة عن إسبانيا التي جّرها 
إلـــى ركـــالت تــرجــيــح كـــان بــطــلــهــا حــارســه 

ياسين بونو )0-3(.
ــان مـــدرب  ــذا الـــخـــرق الــمــفــاجــئ، كـ إزاء هـ
 بعد إقصاء 

ً
المغرب وليد الركراكي صريحا

ــركـــالت تــرجــيــح تــلــت الــتــعــادل  إســبــانــيــا بـ
السلبي في استاد المدينة التعليمية.

وبعد دور أول خارق تصدر فيه مجموعة 
نــاريــة، بــتــعــادل سلبي مــع كــرواتــيــا، وفــوز 
عــلــى بــلــجــيــكــا الـــقـــويـــة 2-0 ثـــم كـــنـــدا 1-2، 
هــكــذا تخلص »أســـود األطــلــس« مــن نجوم 
ــام عــلــى خطة  »ال روخــــا«: »عملنا أربــعــة أيـ
اللعب هذه. كنا نعرف أن بوسكيتس، غافي 
وبـــيـــدري هـــم الــمــفــتــاح. أغــلــق مــهــاجــمــونــا 
ــا الــتــمــريــر. كــان  ــ والعـــبـــو وســطــنــا كـــل زوايـ
علينا أن نعرف إلى متى نحن قادرون على 

رمت خطة اللعب، ثم جاءت 
ُ
االستمرار. احت

ركالت الترجيح، اليانصيب«.

 منتج محلي 
مع إقصاء ممثلي آسيا وأميركا الشمالية 
 لقارات 

ً
وإفريقيا، بقي المغرب ممثال وحيدا

لعبت دوما األدوار الثانوية في كأس العالم.
من أصل 21 نسخة في المونديال، توجت 
أوروبا 12 مرة وأميركا الجنوبية 9 مرات.

وينطلق ربــع النهائي غــدا الجمعة، مع 
تأهل 5 منتخبات أوروبية، و2 من أميركا 

الجنوبية، والمغرب.
ومنذ 2002، لم يتذوق منتخب من خارج 
أوروبــــا طــعــم الــلــقــب، فــتــوجــت إيــطــالــيــا في 
2006، إسبانيا في 2010، ألمانيا في 2014، 

 فرنسا في 2018.
ً
وأخيرا

لكن مع العطش الكبير ألرجنتين ليونيل 
ميسي أو بــرازيــل نيمار، أو حتى برتغال 

المنبوذ راهنا كريستيانو رونالدو، تبدو 
المعادلة أصعب هذه المرة، ولم ال مفاجأة 
بحجم الجبال وقوة »األسود« يكون بطلها 
المغرب ليمنح القارة السمراء أول لقب في 

تاريخها.

https://www.aljarida.com/article/7166


بعدما كان قاب قوسين أو أدنى 
من انتهاء المشوار عند الدور األول 
نتيجة تقدم كوستاريكا على ألمانيا 
في الجولة الثالثة األخــيــرة، اعتقد 
اإلسبان أن الحظ أسعفهم بإنهائهم 
المجموعة الخامسة في الوصافة، 
ألنــهــم سيتجنبون بــذلــك كــرواتــيــا 
واألرجنتين والبرازيل في طريقهم 
المأمول إلــى نهائي مونديال قطر 

.2022
ــا« لــويــس  ــ ــــدرب »ال روخــ ــم مـ ــ وزعـ
إنــريــكــي أنـــه لــم يــكــن يــتــابــع نتيجة 
المباراة الثانية في الجولة األخيرة 
بــيــن ألــمــانــيــا وكــوســتــاريــكــا، الــتــي 
تــقــدمــت لــثــاث دقــائــق عــلــى أبــطــال 
 مع تخلف 

ً
العالم أربع مرات، تزامنا

إسبانيا أمام اليابان، وفي النهاية، 
خــســرت إسبانيا أمـــام الــيــابــان 2-1 
وتـــأهـــلـــت بــصــحــبــة »الــــســــامــــوراي 
األزرق« كوصيفة للمجموعة لتواجه 
المغرب الذي كان قد حسم صدارته 
 عن 

ً
للمجموعة الــســادســة، عــوضــا

لقاء كرواتيا ثانية المجموعة، بينما 
دفـــع األلـــمـــان ثــمــن خـــســـارة الــجــارة 
األوروبــيــة، وودعـــوا النهائيات من 

.
ً
الدور األول للمرة الثانية تواليا

ــرون فـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــثـ ــ ــ وشـــــــكـــــــك كـ
ــا  ــيــ ــانــ ــبــ جــــــديــــــة إســ
ــان،  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ أمـــــــــام الـ
واشتبهت تقارير 
بــــــــــــأن إنـــــريـــــكـــــي 
درس مــســار 
الـــــــقـــــــرعـــــــة، 
وكــــــــــــــــــــــــان 
ــل  ــ ــــضـ ــفـ ــ يـ
بالتالي 
أن يحل 

في وصافة المجموعة، على أن يكون 
المغرب بوابة عبور »ال روخــا« إلى 
ربع النهائي، لكن الصاعقة المغربية 
حلت في ملعب المدينة التعليمية، 
وانتهى مشوار أبطال جنوب إفريقيا 
2010 عــنــد ثــمــن الــنــهــائــي للنسخة 

.
ً
الثانية تواليا

عقدة ركالت الترجيح 
 لــتــاريــخ 

ً
ــكـــون إنـــريـــكـــي مــــدركــــا قــــد يـ

إســبــانــيــا الــســيــئ فــي ركـــات الترجيح، 
ولــذلــك طلب مــن كــل العــب أن ينفذ ألف 
ركلة ترجيحية قبل الوصول إلى قطر، 
لــكــن يــبــدو أن لــعــنــة ركــــات »الـــحـــظ« لم 
تفارق »ال روخا«، فسقطوا في اختبارها 
للمرة الرابعة من أصل خمس، بعد ربع 
نــهــائــي مــونــديــال 1986 ضـــد بلجيكا، 
وربع نهائي مونديال 2002 ضد كوريا 
الجنوبية، وثمن نهائي مونديال 2018 

ضد روسيا، واآلن ضد المغرب.
 لفريق بدأ 

ً
هــذه الهزيمة مؤلمة جــدا

مــــشــــواره الــقــطــري بــانــتــصــار تــاريــخــي 
على كوستاريكا -7صفر، جعل الجميع 
يــرشــحــونــه لــيــكــون الـــرقـــم الــصــعــب في 

النسخة الثانية والعشرين.

محاباة العبي برشلونة 
وانتقد الكثيرون إنريكي في بعض 
ــان للتحيز ضـــد العــبــي ريـــال  ــيـ األحـ
مدريد ومحاباته لبرشلونة، ولم يكن 
األمر مختلفا في مونديال قطر بضمه 
ثمانية العبين من النادي الكتالوني 
والعبين فقط من غريمه الملكي، مما 
 
ً
سيعطي صــحــافــة الــعــاصــمــة سببا
 النتقاده غــداة هــذا الخروج 

ً
إضافيا

المخيب الناجم عن اختياره.
وبــالــنــســبــة إلنــريــكــي، الــــذي خــرج 

وفريقه بعد الفشل في ترجمة أي من 
الــركــات الترجيحية األولـــى، بعدما 
ــيـــا الـــقـــائـــم في  أصـــــاب بــابــلــو ســـارابـ
األولى، وصد بونو الثانية والثالثة 
لكارلوس سولير وبوسكيتس، فإن 

ركات الترجيح »ليست يانصيب«!
وعــلــى الــرغــم مــن اآلراء المتضاربة، 
وصلت إسبانيا الى نهائيات قطر 2022 

في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه 
قبل أربع سنوات بروسيا 2018، عندما 
أقيل مدربها خولين لوبيتيغي عشية 
البطولة، بعد أن أعلن ريــال مدريد أنه 
ســيــتــولــى مــنــصــب الــــمــــدرب بــعــد كــأس 
العالم، ليتولى فرناندو هييرو مهمة 
اإلشراف على المنتخب خال النهائيات.
ومقارنة بالجدل الذي رافق مشاركة 

إســبــانــيــا فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، فــإن 
المنتخب الحالي خاض غمار مونديال 
قطر بهدوء كبير، ثم بثقة أكبر بعد الفوز 
، لكن بدأ الشك يشق 

ً
التاريخي افتتاحا

طريقه في الخسارة أمام اليابان قبل أن 
تنزل الصاعقة الثاثاء على يد المغرب.

ــي عــن  ــكــ ــريــ فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر، ســـئـــل إنــ
مستقبله مع المنتخب في حال الفشل 

بمونديال قطر، فأجاب »المستقبل ليس 
ــارة إلـــى أنـــه يتعامل  «، فــي إشــ

ً
مـــوجـــودا

مــع كــل يــوم على حـــدة، والــيــوم سقطت 
إسبانيا، فهل يسقط الذي كان بين حفنة 
من الاعبين الذين دافعوا عن ألوان ريال 
مــدريــد وغريمه األزلـــي برشلونة خال 

مسيرته الكروية؟

رودري: كنا 
نستحق التأهل

قال رودري هرنانديز، العب إسبانيا، 
إن فريقه كان »يستحق التأهل« إلى الدور 
التالي، لكنه خسر بركات الترجيح أمام 
ــمــن نــهــائــي مــونــديــال 

ُ
الــمــغــرب فــي مــبــاراة ث

قطر 2022.
وصرح هرنانديز، عقب اللقاء: »ما يريدونه 
 فــي اللعب. لقد لعبنا كــرة قــدم، 

ً
كــان واضــحــا

لكننا لم نوفق في ركات الترجيح«.
وأضاف: »سنغادر في حالة من الحزن، 
إنه أحد أسوأ أيامي. المغرب لعب كما 
، تراجعوا إلى الخلف، مثل 

ً
كان متوقعا

كل المباريات التي يلعبونها، ال أدري ما 
أقول، أتمنى لو تأهلنا«. وتابع: »كرة القدم 
قاسية، ال تعرف العدل، تعرف دخول هذه 
الكرة الصغيرة للمرمى، وركات الترجيح 

كورق اليانصيب«.

يورينتي: يورينتي: 
نشعر نشعر 

باالستياءباالستياء

قال الظهير األيمن للمنتخب اإلسباني ماركوس يورينتي، أمس 
من نهائي 

ُ
األول، عقب الخسارة بــركــات الترجيح مــن المغرب فــي ث

مونديال قطر 2022، إن إسبانيا لديها فريق »يقدر على المزيد، ولديه 
أهداف عظيمة«. 

وذكر يورينتي بعد المباراة: »نشعر باالستياء مرة أخرى بسبب 
، ألننا كنا نرغب في المزيد، 

ً
ركــات الــجــزاء. نشعر باالستياء أيــضــا

 
ً
ولدينا فريق قــادر على هـــذا«. وأضـــاف الــاعــب: »لكننا نشعر أيضا

 .»
ً
دما

ُ
بالفخر بما فعلناه حتى اآلن. علينا أن نمضي ق

 في الخلف، وتضامنوا، 
ً
وعن المغرب، قال: »لقد نظموا أنفسهم جيدا

دوا األمور أمامنا«.
َّ
وغطوا بعضهم، وساعدوا بعضهم، وعق

وأكد يورينتي أنه ال يشعر باإلحباط، ألن الفريق أدى ما عليه »ليس 
، بل رغبة في المزيد«. 

ً
فقط أمس األول، بل في كل يوم. ليس إحباطا رودري مع سيمون

العبو منتخب إسبانيا بعد اإلقصاء من كأس العالم 2014

إنريكي في حوار مع العبيه بعد الشوط اإلضافي األول

يورينتي

من المؤكد أن مونديال 2022 
 لمدرب منتخب 

ً
سيظل كابوسا

إسبانيا إنريكي، بعد فشله 
في اختيار المنتخب المغربي 

لمواجهته، ثم ركالت الترجيح 
التي تمثل ُعقدة لـ »الروخا«.

يــغــادر منتخب إسبانيا مــونــديــال قطر 2022 بعد 
توديعه للبطولة من الــدور ثمن النهائي بعد سقوطه 
أمــام المغرب بركات الترجيح، ليكرر نفس سيناريو 
 بنفس الطريقة أمام 

ً
روسيا 2018، الــذي ودعها أيضا

أصحاب األرض.
ونجحت إسبانيا فــي تحقيق انتصار وحيد فقط 
خال البطولة على كوستاريكا 7-0 في أكبر انتصار في 
تاريخها، لتواصل مسيرتها الضعيفة في المونديال منذ 
التتويج بلقبه للمرة األولــى في جنوب إفريقيا 2010، 

حيث حققت 3 انتصارات فقط منذ ذلك الحين.
وجاءت انتصارات إسبانيا منذ تلك الليلة السحرية 
في جوهانسبرغ، عندما أحرز أندريس إنييستا هدف 
فــوز إسبانيا في النهائي على هولندا لتتوج بلقبها 
الــوحــيــد، على منتخبات متواضعة بحسب تصنيف 

االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.
وكانت إسبانيا هي أسوأ منتخب مدافع عن لقبه في 
 على 

ً
نسخة البرازيل 2014 التي توجت بها ألمانيا الحقا

حساب األرجنتين في النهائي.
وبقيادة فيسنتي دل بوسكي، الــذي قــاد المنتخب 
للتتويج بلقب المونديال وبأمم أوروبا 2012، تم إقصاء 

إسبانيا مبكرا من دور المجموعات بعد خسارتها أمام 
كل من هولندا وتشيلي، قبل أن تفوز على أستراليا 0-3 

لكنه لم يكن كافيا لتأهلها لدور الستة عشر.
ــوام، فــي روســيــا 2018، خاضت  وبــعــدهــا بــأربــعــة أعــ
ــرار إقالة  إسبانيا البطولة فــي وضـــع مــتــذبــذب بعد قـ
مدرب المنتخب آنذاك، جولين لوبيتيغي، قبل ساعات 
من خوض مباراتها األولى، والرهان بشكل مؤقت على 

فرناندو هييرو.
وودع منتخب »الروخا« البطولة بعد انتصار وحيد 
على إيران 1-0، والتعادل أمام كل من البرتغال والمغرب، 
ليضرب موعدا في ثمن النهائي مع روسيا، والذي انتهى 
بهدف لمثله قبل أن تنحاز ركات الجزاء ألصحاب الديار.

ومجددا وتحت قيادة لويس إنريكي لم تكن إسبانيا 
قادرة على مواصلة المشوار في قطر 2022، حيث فازت 
مرة وحيدة فقط على كوستاريكا 7-0، وتعادلت بعدها 
مع ألمانيا 0-0 قبل أن تخسر أمــام اليابان 1-2 وتدفع 
 في ثمن النهائي أمام المغرب بعد التعادل 

ً
الثمن غاليا

0-0 ثم الخسارة بركات الترجيح 3-0.
ــن لــويــس إنــريــكــي عــلــى مجموعة مــن الشباب  وراهــ
، حيث 

ً
الواعد اإلسباني بمتوسط أعمار هو 25.3 عاما

لم يتبق من الفريق الذي شارك في مونديال روسيا 2018 
سوى أربعة »ناجين« فقط.

وكــانــت إسبانيا تعاني فــي نسخ الــمــونــديــال حتى 
2010، باستثناء نسخة 1950 بــالــبــرازيــل الـــذي حلت 
فيه رابعة، في أفضل نتائجها بالبطولة األكثر عراقة 
للمنتخبات، وذلك قبل مجيء الجيل الذهبي لـ »الروخا« 
بــقــيــادة إيـــكـــر كـــاســـيـــاس، أنـــدريـــس إنــيــيــســتــا، تشافي 

هرنانديز، كارليس بويول، ديفيد فيا والبقية.
واشتهرت إسبانيا في المونديال بتقديم أداء جيد 
مــع نتائج سيئة، حيث تعد ســادس أكثر المنتخبات 
مشاركة في كأس العالم، بواقع 16 مشاركة حتى قطر 
2022، وتتفوق عليها كل من البرازيل )22(، ألمانيا )20(، 

إيطاليا )18(، األرجنتين )18( والمكسيك )17(.
وحــتــى مــجــيء هـــدف أنــدريــس إنييستا فــي نهائي 
جوهانسبرغ ضد هولندا يوم 11 يوليو 2010، كانت 
أبرز لحظات إسبانيا في المونديال تتلخص في هدف 
تيلمو زارا بإنكلترا في البرازيل 1950، وأهداف إميليو 
بــوتــراجــيــنــيــو األربـــعـــة فـــي الـــدنـــمـــارك فـــي ثــمــن نهائي 

المكسيك 1986. 
)إفي(

فيران توريس: أغلقوا كل المنافذ أمامنا
ه مما  أبــدى فــيــران تــوريــس، مهاجم المنتخب اإلســبــانــي، استياء
وصفه بالعوامل الخارجية، التي كلفت منتخب باده الخروج من 
دور الـ 16 بكأس العالم لكرة القدم في قطر، عقب الخسارة بضربات 
الترجيح أمـــام نظيره المغربي، بعد انتهاء الوقتين األصلي 

واإلضافي بالتعادل السلبي.
وكان الفريق الذي يدربه لويس إنريكي المستحوذ األكبر 
على الكرة بنسبة 77 في المئة طوال 120 دقيقة، لكنه لم ينجح 
ــداف، بتسديد كـــرة واحــــدة فــقــط على  فــي تــرجــمــة تــفــوقــه إلـــى أهــ
المرمى طوال المباراة، فيما أضاع كل من بابلو سارابيا وكارلوس 

سولير وسيرخيو بوسكيتس في ضربات الترجيح.
منا كل ما لدينا طــوال 120 دقيقة.  وقــال توريس: »قدَّ
. لقد 

ً
 أمــام المرمى، وكــان ذلك صعبا

ً
لم نحقق نجاحا

أغلقوا كل المنافذ أمامنا، ولعبوا بذلك الشكل، ولم 
تكن لدينا فرص سانحة«.

وأضـــاف: »نشعر بــاإلحــبــاط، ألننا كنا متفوقين 
فـــي الـــمـــبـــاراة، لــكــنــنــا لـــم نــكــن قـــادريـــن عــلــى ترجمة 
تلك الفرص التي سنحت لنا، وكانت هناك عوامل 

خارجية لم تساعدنا«.

إنريكي فشل في اختياراته... فهل سيدفع الثمن؟

إسبانيا... 3 انتصارات فقط منذ تتويجها بمونديال 2010

https://www.aljarida.com/article/7182
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راموس البديل السوبر... يخطف األضواء في مونديال قطر
لفت غونسالو راموس، مهاجم 

المنتخب البرتغالي، األنظار 
 
ً
خالل مونديال قطر، خصوصا

في مواجهة سويسرا التي 
 على 

ً
شارك فيها أساسيا

حساب رونالدو، وتمكن من 
تسجيل هاتريك.

لم يكن مهاجم البرتغال وبنفيكا 
غــونــســالــو رامــــــوس قـــد خــــاض أكــثــر 
من 33 دقيقة وثــاث مباريات دولية 
مع منتخب باده، عندما قرر مدربه 
فرناندو سانتوس إشــراكــه أساسيا 
بدال من النجم كريستيانو رونالدو 
ضــد ســويــســرا، فسّجل ثاثية خال 
الفوز الساحق 6 - 1 في ثمن نهائي 
مونديال 2022 أمس األول على استاد 

لوسيل.
وكــانــت الــمــســؤولــيــة الــمــلــقــاة على 
عــاتــقــه كــبــيــرة جــــدا، لــكــونــه يــخــوض 
أول مباراة دولية له اساسيا، واألهم 
من ذلك انه حل بدال من العب يتمتع 
ــة كــبــيــرتــيــن عـــلـــى مــر  ــالــ بـــمـــكـــانـــة وهــ
الــســنــوات، ويــمــلــك ألــقــابــا ال تــعــد وال 

تحصى.
لكن العب بنفيكا رّد بأفضل طريقة 
ــرار الــــمــــدرب،  ــ ــد صـــحـــة قــ ــ مــمــكــنــة وأكــ
ليضرب بــقــوة مسجا ثــاثــة اهــداف 
رائـــعـــة، ويــصــبــح بــالــتــالــي اول العــب 
يــســجــل ثــاثــيــة فـــي الــنــهــائــيــات منذ 
مهاجم انكلترا هاري كين الذي سجل 
ثــاثــيــتــه فـــي مــرمــى بــنــمــا خـــال فــوز 
فريقه العريض 6 - 1 في يونيو 2018 

خال مونديال روسيا.
وقــال للتلفزيون العام البرتغالي 
»آر تـــي بــــي« لــــدى ســـؤالـــه عـــن حجم 
الــمــســؤولــيــة الــتــي شــعــر بــهــا كــاعــب 
يــلــعــب عــلــى حـــســـاب رونــــالــــدو، »لــقــد 
تحدث معي )رونــالــدو( قبل المباراة 
كما يتحدث مــع الجميع. إنــه القائد 
 الــمــســاعــدة، وجـــرت 

ً
ويـــحـــاول دائـــمـــا

األمور على ما يرام«.

حدس سانتوس في مكانه

وكان حدس سانتوس في مكانه، 
ألن راموس ابن الحادية والعشرين 
عاما احتاج إلى 17 دقيقة ليسجل 
هــدفــا وال اروع فــي شــبــاك الــحــارس 
السويسري يــان سومر الــذي وقف 
مــصــدومــا، ألن الـــزاويـــة الــتــي ســدد 
مـــنـــهـــا رامــــــــوس الــــكــــرة كــــانــــت شــبــه 

مستحيلة.

ونجح رامــوس بذلك في ما فشل 
به رونــالــدو على مــدى اكثر من 500 
ــقـــة لــــم يـــســـجـــل فـــيـــهـــا اي هـــدف  ــيـ دقـ
فـــي األدوار اإلقـــصـــائـــيـــة فـــي خمس 

مشاركات له في النهائيات.
ــــال رامـــــوس بــعــد مـــبـــاراة غــانــا  وقـ
بــــعــــدمــــا نــــــــزل بــــــــــداًل مــــــن رونــــــالــــــدو 
»كــريــســتــيــانــو مــرجــع بــالــنــســبــة لــنــا، 
هو يقود الفريق، لكن لدينا العبين 
آخرين مثل برونو فرنانديش وبيبي 
ــيــــادة ومـــســـاعـــدة  ــقــ ــلـــى الــ ــن عـ ــ ــادريـ ــ قـ

كريستيانو«.

ــــوس،  ــرامـ ــ ــــدف األول لـ ــهـ ــ وهــــــــذا الـ
يضاف الــى آخــر سجله في المباراة 
الودية ضد نيجيريا في 17 نوفمبر 
الـــمـــاضـــي )4 - صـــفـــر(. انـــــــذاك، كتب 
على انستغرام »بــدايــة حالمة« بعد 
 وتمريره كرة حاسمة.

ً
تسجيله هدفا

ولـــم يكتف رامــــوس الــبــالــغ طوله 
1.86 م بهذا األمر، ألنه اضاف الهدف 
الثاني عندما غمز كرة ديوغو دالو 
العرضية بين ساقي سومر ليحسم 

النتيجة بنسبة عالية جدا.
ــهـــوده الــكــبــيــرة بـــإحـــراز  وتـــــوج جـ

»هــاتــريــك« عندما تسلم الــكــرة داخــل 
المنطقة من جواو فيليكس وغمزها 

من فوق الحارس السويسري.

نجاحه مع بنفيكا

ولفت رامــوس األنــظــار هــذا الموسم 
الـــحـــالـــي فـــي صـــفـــوف بــنــفــيــكــا بــعــد ان 
حصل على فرصته فــي الــفــريــق االول 
عــقــب رحـــيـــل االوروغــــويــــانــــي دارويـــــن 
ــى لـــيـــفـــربـــول اإلنـــكـــلـــيـــزي،  ــ نــونــيــيــس الـ
فأبلى بــاء حسنا بتسجيله 14 هدفا 

ونــجــاحــه فــي 6 تــمــريــرات حــاســمــة في 
مختلف المسابقات. كما يتصدر راموس 
ترتيب هدافي الدوري البرتغالي برصيد 

11 هدفا.
انــضــم الـــى اكــاديــمــيــة بنفيكا بعمر 
13 عاما وهو ابن العب كرة قدم سابق 
في صفوف فارنسي ويدعى ماركوس 

راموس.
ــــب الـــــــذي يــشــبــهــونــه  ــــاعـ ــــول الـ ــقـ ــ ويـ
بااللماني توماس مولر بسبب ذكائه 
وتحركاته داخــل المستطيل االخضر، 
في هذا الصدد »لم يتسن لي مشاهدة 

والـــــدي، لــكــنــي تعلمت مــنــه عــشــق كــرة 
القدم«.

وأعــــــرب اكـــثـــر مـــن نــــاد رغــبــتــه في 
الحصول على خدماته، وال شــك أنه 
سيكون تحت المجهر في المستقبل 

القريب.
ويمتد عقده مع بنفيكا حتى عام 
2025، ويتضمن بندا جزائيا وكانت 
قيمته في سوق االنتقاالت حوالي 40 
مليون يــورو، لكنها ارتفعت باشك 
بنسبة كبيرة بعد اإلنجاز الذي حققه 
ضد سويسرا.                      )أ ف ب(

غونسالو راموس يسجل الهدف األول

فرنانديز: المغرب منافس فرنانديز: المغرب منافس 
شرس ومتماسكشرس ومتماسك

أكد برونو فرنانديز، نجم وسط منتخب 
البرتغال ومانشستر يونايتد اإلنكليزي، 
أمــس األول، عقب تأهلهم لــدور الثمانية 
بمونديال 2022، بقطر باكتساح سويسرا 
6-1 في دور الـ 16، أنه ينتظرهم »منافس 
شرس للغاية ومتماسك« في الدور المقبل، 
وهو المغرب، الذي أطاح إسبانيا بركات 

الترجيح بنتيجة 0-3.
وقـــال بــرونــو بعد الــلــقــاء، الـــذي شهده 
ملعب لوسيل: »لقد تأهل كأول مجموعته، 
 مثل 

ً
وهذا يعني الكثير، ثم تخطى فريقا

إسبانيا، التي تمتلك إمكانيات كبيرة، 
ومن الصعب الفوز عليها، كما حدث في 
مباراتنا بدوري األمم، وعلينا أن نستعد 

.»
ً
جيدا

وتابع: »فريقنا جاهز للمعاناة، ولألداء 
في المباراة. علينا االستفادة من إمكاناتنا 

وقدراتنا«.

وحول االنتصار الكبير على سويسرا 
منا مباراة جيدة. نجحنا في  )6-1(، أكد: »قدَّ

استغال الفرص التي سنحت لنا. علينا 
االستمرار بهذاء األداء، وبهذه الروح، 

وبالمساعدة المشتركة، وبهذه 
الـــقـــوة، ألن الــجــمــاهــيــر ستفوز 

بمباريات أكثر بهذه الطريقة«.
وأثـــنـــى بـــرونـــو عــلــى ســلــوك 
كريستيانو رونالدو عندما علم 

ــبـــدالء،  بــجــلــوســه عــلــى مــقــاعــد الـ
وكذلك بالمهاجم الواعد جونسالو 

راموس، الذي تألق بثاثية )هاتريك( 
دخل بها تاريخ البطولة.

وسيضرب بطل أوروبــا في 2016 
 مع المغرب، الذي أطاح إسبانيا 

ً
موعدا

من النهائي بركات الترجيح )0-3(، 
ُ
من ث

السبت، على ملعب الثمامة.
 )إفي(

كارفاليو: ثمن العشاء على غونسالو
أشـــــــــــــــــــــــاد العـــــــــــــــــــب وســــــــــط 
مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال، ويــلــيــام 
كــــارفــــالــــيــــو، بــــــــاألداء الــكــبــيــر 
ــذي قـــدمـــه الـــاعـــب الـــواعـــد  ــ الـ
غــــونــــســــالــــو رامـــــــــــوس خــــال 
مـــــبـــــاراة ســــويــــســــرا فــــي ثــمــن 
نهائي مونديال قطر 2022، 
ــــك فـــي  ــريـ ــ ــاتـ ــ ــهـ ــ ــه لـ ــلــ ــيــ وتــــســــجــ

االنتصار العريض )1-6(.
وصرح العب ريال بيتيس 
ــاء الـــثـــاثـــاء  ــســ اإلســــبــــانــــي مــ
»األجواء رائعة وهناك وحدة 
ــفــــريــــق مــنــذ  بـــيـــن عـــنـــاصـــر الــ
البداية. حققنا انتصارا آخر 

واألهم كان تحقيق الفوز«.
ــع »تــــســــجــــيــــل ســـتـــة  ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
أهــــــداف دائـــمـــا مـــا يـــعـــد أمـــرا 
ــى لــــو فـــزنـــا  ــتـ ــكـــن حـ جــــيــــدا، لـ
1-0 فهو بنفس أهمية الفوز 

بسداسية«.
وأكــد »الفريق كان يتحلى 

بــــالــــتــــركــــيــــز مــــنــــذ الــــدقــــائــــق 
األولــــى«، مــشــيــدا بغونسالو 
رامــــــوس صـــاحـــب الــهــاتــريــك 
ومــهــاجــم بــنــفــيــكــا الــبــالــغ من 

العمر 21 عاما.
وأضــــــاف مــــازحــــا فــــي هـــذا 

الصدد »غونسالو بدأ بشكل 
جـــيـــد وأظـــهـــر جـــــودة رائـــعـــة. 
اآلن سيتعين عليه دفع ثمن 

العشاء«.         
)إفي(

ويليام كارفاليو

برونو فرنانديز

كريستيانو ينفي توقيعه للنصر السعودي
نفى الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو 
ــفـــاق يــقــضــي بــانــتــقــالــه لــنــادي  ــى اتـ تــوصــلــه إلــ
النصر السعودي عقب انتهاء مغامرة باده في 

مونديال قطر 2022.
، بعد فسخ تعاقده 

ً
 ُحرا

ً
وبات رونالدو العبا

ــلـــيـــزي الــشــهــر  مــــع مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد اإلنـــكـ
الماضي، وأثيرت بعدها تكهنات حول موافقة 
الاعب على عرض سخي من النصر السعودي.
وأشـــارت تقارير صحافية إلــى أن رونــالــدو 

ســيــحــصــل عــلــى أكـــثـــر مـــن 100 مــلــيــون جنيه 
 في 

ً
إســتــرلــيــنــي )121 مــلــيــون دوالر( ســـنـــويـــا

صفوف النصر.
( أكد أن التقارير التي 

ً
لكن رونالدو )37 عاما

تحدثت عن توقيعه للنصر، خاطئة.
وتــحــدث عقب مشاركته مــن مقاعد الــبــدالء 
خــال الــفــوز الساحق للبرتغال على سويسرا 
6-1، الثاثاء، بــدور الستة عشر لكأس العالم، 

.»
ً
وقال: »ال، األمر ليس صحيحا

أوتافيو: روح الفريق 
صنعت الفارق 

أشــاد العــب وســط منتخب 
البرتغال، أوتافيو، بانتصار 
فريقه العريض على سويسرا 
من نهائي مونديال 

ُ
6-1 في ث

 كريستيانو 
ً
قطر 2022، واصفا

رونــالــدو بأنه »روح الفريق«، 
ــه فــــي نــهــايــة  ــ ــاف أنـ ــ لــكــنــه أضــ
األمر »مثله مثل أي العب آخر«.

وقال أوتافيو، العب بورتو: 
»إنه العب مثلنا، كريستيانو 
ــو روح الــــفــــريــــق، وأعـــطـــى  ــ هـ
الكثير من الثقة والحافز لكل 

الاعبين األساسيين«.
وعـــــــــاد أوتـــــافـــــيـــــو لـــقـــائـــمـــة 
الـــفـــريـــق أمـــــام ســـويـــســـرا بعد 
تعرضه إلصابة في المباراة 
ــى بــالــمــونــديــال، »قدمنا  األولــ
مـــبـــاراة كــبــيــرة، واآلن يتعين 
علينا الراحة، ثم التفكير في 

ربع النهائي«.
وأضــاف: »مــا صنع الفارق 
هو عمل وروح الفريق ككل«، 
 شـــعـــوره بـــأنـــه بــحــالــة 

ً
مـــبـــديـــا

: »في البداية كنت 
ً
جيدة بدنيا

 بعض الشيء، وألعب 
ً
منزعجا

بــــحــــذر، لـــكـــن بـــعـــدهـــا شــعــرت 
أنني بحالة جيدة، وأنني قادر 
.»

ً
على مساعدة الفريق مجددا

ــابــــع: »يــنــبــغــي الــتــفــكــيــر  وتــ
في كل مباراة على حــدة. اآلن 
ـــوض ربـــع  ــ يــتــعــيــن عــلــيــنــا خـ
النهائي أمـــام الــمــغــرب. نريد 

ــان  ــــل، وإذا كـ ــأهـ ــ ــتـ ــ ــــوز والـ ــفـ ــ الـ
الـــمـــغـــرب بــلــغ ربــــع الــنــهــائــي، 
فــألنــه يمتلك الـــجـــودة للفوز 
على إسبانيا. ال نريد إعــداد 
حقائبنا. أي فريق يبلغ ربع 
 
ً
الـــنـــهـــائـــي ســـيـــكـــون مــنــافــســا

.»
ً
صعبا

وامــــتــــدح أوتـــافـــيـــو زمــيــلــه 
غــونــســالــو رامــــــوس، صــاحــب 
الـــهـــاتـــريـــك فـــي الـــمـــبـــاراة: »لــم 
 مــــن قــــبــــل، لــكــنــي 

ً
نـــعـــمـــل مــــعــــا

ــم مــــــدى صــعــوبــتــه  ــلــ كـــنـــت أعــ
كمنافس. رأيته يمتلك الكثير 
م  من الجودة في التدريبات. قدَّ

مباراة كبيرة«. 
)إفي(

بيبي أكبر العب يسجل 
في األدوار اإلقصائية

أثنى المدافع البرتغالي بيبي على المجهود 
الــذي يبذله منتخب البرتغال بالكامل، بعد 
الفوز الكبير )6-1( على سويسرا، والتأهل لربع 
 أن جلوس 

ً
نهائي مونديال قطر 2022، مؤكدا

 يعود إلى أنه 
ً
كريستيانو رونالدو احتياطيا

يدرك أن »األهم هو الفريق«.
وأوضــح قلب دفــاع بورتو وصاحب الـــ 39 
 أننا األهم، الفريق. ما حدث 

ً
: »يعي جيدا

ً
عاما

( كـــان خــيــار 
ً
تــلــك الــلــيــلــة )جــلــوســه احــتــيــاطــيــا

المدرب، ويجب احترامه«.
وأضـــــاف قـــائـــد مــنــتــخــب الــبــرتــغــال أمـــام 

سويسرا: »من المهم اإليمان بالعمل 
 .

ً
منا أداًء نموذجيا الجماعي. قدَّ

ــــدى أهــمــيــة  ــعـــرف مـ كـــنـــا نـ
تلك المواجهة، ونحن 

. مـــن 
ً
ســـــــعـــــــداء جــــــــــــــدا

ــكــــون  الــــــــرائــــــــع أن يــ
 مــن هذه 

ً
ا الــمــرء جـــزء
المجموعة«.

ــرزه مــن رأســيــة  وعـــن الــهــدف الـــذي أحــ
رائـــعـــة، لــيــتــقــدم الــبــرتــغــالــيــون بثنائية، 
والــــذي دخـــل بــه الــتــاريــخ، ليصبح أكبر 
 في األدوار اإلقصائية 

ً
العب يسجل هدفا

للمونديال، كــشــف: »كــنــت أحـــاول على 
المرمى، ووفقت في التواجد بالمكان 
 بزميله جونسالو 

ً
الصائب«، مشيدا

رامـــــــــــــــــوس، الـــــــــــــذي ســـــجـــــل وحــــــــده 
ــــداف )هـــاتـــريـــك( للفريق  ثــاثــة أهـ

البرتغالي.
 
ً
وتــــــــابــــــــع: »كــــــــــــان حـــلـــمـــا

بالنسبة له. من الماحظ 

أن المدرب بوسعه االعتماد على الجميع. كان 
 سعيد 

ً
 به. أنا أيضا

ً
، وكان سعيدا

ً
استعراضا

ألجــلــه، ألنــه العــب يعمل بــجــد، ويــضــع نصب 
 لــعــب الــمــبــاراة الــتــالــيــة. يجتهد 

ً
ــا عينيه دومــ

بشدة، بهدف مساعدة المنتخب«.
ــع الــنــهــائــي مــع الــمــغــرب،  وعـــن مــواجــهــة ربـ
الــــــــذي أقــــصــــى إســـبـــانـــيـــا الــــثــــاثــــاء بـــركـــات 
ــر بـــيـــبـــي أن  ــبــ ــتــ الــــتــــرجــــيــــح، اعــ
»الجودة وحدها ال تكفي في 
. ينبغي أن 

ً
كرة القدم حاليا

 
ً
تعمل بكد، وتستعد جيدا
لهذه المباراة. ستكون 
مواجهة عصيبة«.
)إفي(

     بيبي

سانتوس: ينبغي تحديد دور رونالدو
أكـــد الــمــديــر الــفــنــي للمنتخب 
البرتغالي فيرناندو سانتوس أن 
دور القائد كريستيانو رونالدو 
مــع منتخب بـــاده فــي مونديال 
قطر 2022 ينبغي تحديده، بعد 
استبعاده من التشكيل األساسي 
خال الفوز الكاسح على سويسرا 

6 1- أمس األول بدور الـ16.
وشارك رونالدو )37 عاما( من 
على مقاعد البدالء أمام سويسرا، 
ــبـــاراة  ــانـــتـــوس الـــمـ ــدأ سـ ــ حـــيـــث بـ
بـــغـــونـــســـالـــو رامــــــــــوس مـــهـــاجـــم 
بنفيكا، الذي أحرز ثاثة أهداف 

)هاتريك(.
ــر اســـــم  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ لـ ا ورددت 
رونالدو في استاد لوسيل، قبل 
الــدفــع بــه فــي الــدقــائــق األخــيــرة، 
ــذه هــــي الــــمــــرة األولـــــــى الــتــي  ــ وهــ
يغيب فيها رونالدو عن التشكيل 
ــــال  األســــــــاســــــــي لــــلــــبــــرتــــغــــال خـ
الــبــطــوالت الــكــبــرى، مــنــذ »يـــورو 

.»2008
ولدى سؤاله عن رونالدو، قال 

ســـانـــتـــوس: »هـــــذا شــــيء ينبغي 
تــحــديــده... ارتــبــط بعاقة وثيقة 
ــان الــوضــع كــذلــك،  مــعــه، دائــمــا كـ

أعرفه منذ 19 عاما«.

ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة األنــــــــبــــــــاء 
البريطانية )بــي ايــه ميديا( عن 
سانتوس قــولــه: »الــعــاقــة بيننا 
في تطور، رونالدو وأنا ال نفسر 

أبـــدا الجانب اإلنــســانــي للمدرب 
والاعب )فيما يتعلق( بما يتعين 
علينا الــقــيــام بــه أثــنــاء الــمــبــاراة. 
سأعتبره دائــمــا العبا مهما في 

الفريق من خال دوري«.
ولــــدى ســـؤالـــه بــشــكــل مــبــاشــر 
عما إذا كــان رونــالــدو سيشارك 
أمـــام الــمــغــرب فــي دور الثمانية 
ــم، قــــال ســانــتــوس:  ــالـ ــعـ لـــكـــأس الـ
»رونــــالــــدو ســيــكــون لـــه دور بكل 
ــد، جــمــيــع الـــاعـــبـــيـــن عــلــى  ــيـ ــأكـ تـ
مقاعد الــبــدالء يمكن االستعانة 
بهم، إذا لم يتواجدوا في التشكيل 
األســــاســــي فــســيــكــون بــإمــكــانــهــم 

المشاركة الحقا«.
وأردف: »من المهم النظر إلى 
نــمــوذج تــاريــخ هـــذا الــاعــب، إنــه 
أحــد أفــضــل الاعبين فــي العالم 
فيما يتعلق باللعب االحترافي، 
ــد، كــــل مــــا عــلــيــنــا  ــائــ ــقــ وكــــونــــه الــ
التفكير فــيــه هــو الــفــريــق بشكل 

جماعي«. 
)د ب أ(

رونالدو وسانتوس

أوتافيو

https://www.aljarida.com/article/7200
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شاكيري

»َمن األفضل؟«... جدل يعود بين ميسي ورونالدو
صحيح أن الجدل بشأن الالعب 
األفــضــل فــي تــاريــخ كـــرة القدم 
، لكنه عــاد إلى 

ً
ــدا ال يتوقف أبــ

الــواجــهــة بــقــوة خـــالل مونديال 
قــطــر، فــي ظــل تــألــق األرجنتيني 
ليونيل مــيــســي، وتقهقر غريمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
الذي وصل به األمر حتى أن يكون 
عــرضــة النــتــقــاد مــدربــه فرناندو 

سانتوش.
 إجـــــــراء 

ً
مـــــن الــــصــــعــــب دائــــــمــــــا

مقارنات بين العبين من حقبات 
مختلفة، إذ يـــرى كثر أن أســطــورة 
البرازيل بيليه، الفائز باللقب العالمي 
ثالث مرات، هو أعظم العب على مر التاريخ 
أو ما بــات يعرف بـ »غـــوت« )غرايتيست بالير 
أوف أول تايمز(، فيما يجادلهم آخرون أن األرجنتيني 
دييغو مــارادونــا، بطل 1986، األفضل على اإلطــالق 
نتيجة مشواره الرائع إن كان مع المنتخب أو نابولي 

اإليطالي الذي وصل فيه الى مصاف »المعبود«.
لكن بالنسبة للجيل الحالي، المقارنة محصورة 
الــى حد كبير بميسي ورونــالــدو، في ظل صراعهما 
المستمر على العظمة الــتــي وصــال اليها بالتأكيد 
على صعيد األندية، وبدرجة أقل بكثير على مستوى 

المنتخب الوطني.
يعتبر كثر أن على ميسي أو رونالدو الفوز بكأس 
 في قطر من أجــل التربع على 

ً
العالم المقامة حاليا

عرش عظماء اللعبة.

صورة سلبية

 للمسار الــحــالــي، ال يــبــدو أن رونــالــدو 
ً
لكن وفــقــا

سيستفيد من مشاركته المونديالية األخيرة من أجل 
فرض نفسه األعظم حتى إن نجح في قيادة بالده الى 
لقبها العالمي األول، نتيجة الصورة السلبية التي ظهر 
بها في الدوحة بسبب تذّمره الدائم، مطالبته باحتساب 
هدف له على حساب زميله برونو فرنانديش، أو حتى 
االعتراض على قرار مدربه سانتوش باستبداله، ما 

.
ً
دفع األخير الى انتقاده علنا

 عن 
ً
ــرَّ ســانــتــوش االثــنــيــن أنـــه لــم يكن راضــيــا وأقــ

 عند استبداله في 
ً
تصّرف رونالدو الذي بدا غاضبا

الــمــبــاراة االخــيــرة مــن دور المجموعات ضــد كوريا 
الجنوبية الجمعة )2-1(.

خـــالل مــؤتــمــره الصحافي، قـــال ســانــتــوش »رأيـــت 
.»

ً
... لم تعجبني أبدا

ً
المشاهد ولم تعجبني أبدا

وبدا رونالدو كأنه عبء حتى على المنتخب الذي 
 مــع أسئلة 

ً
 على التعامل يوميا

ً
وجــد نفسه مجبرا

الصحافيين بشأن »سي آر 7« بعد الهجوم الذي شنه 
على فريقه مانشستر يونايتد ومدربه الهولندي إريك 

تن هاغ، ما دفع النادي اإلنكليزي الى التخلي عنه.

 »القليل من رونالدو« 

وبالنسبة لالعب بحجم رونالدو الذي كان صورة 
المنتخب قرابة عقدين من الزمن بمبارياته الـــ 195 
وأهدافه الـ118 )رقم قياسي دولي(، أن تخوض بطولة 

بحجم كأس العالم وكثيرون يتحدثون عن ضرورة أال 
 كي ال يؤثر على أداء 

ً
يشركه المدرب سانتوش أساسيا

 على سوء وضع أفضل 
ً
المنتخب، فهذا مؤشر كبير جدا

العب في العالم 5 مرات.
ووصـــل األمـــر بصحيفة »آ بـــوال« البرتغالية الى 
الـــخـــروج بــعــنــوان »الــقــلــيــل مــن رونـــالـــدو، الــمــزيــد من 
البرتغال«، رغبة منها بأن يكون التركيز على المنتخب 
الوطني الذي يبقى تتويجه الوحيد في كأس أوروبا 

.2016
والقليل من رونالدو أعطى فائدته في الــدور ثمن 
النهائي ضد سويسرا، إذ بدأ سانتوش اللقاء من دون 
، ليتحرر المنتخب 

ً
قــائــده البالغ مــن العمر 37 عــامــا

 على سويسرا 
ً
 من »سطوته« ويخرج منتصرا

ً
تماما

6-1 بفضل ثالثية لالعب أقل شهرة بكثير بشخص 
غونسالو راموس.

وتجلى ثقل رونالدو بخروجه الثالثاء من ملعب 
، وهــو عابس من دون 

ً
لوسيل الــذي دخــل اليه بــديــال

االحتفال مع زمالئه.

احترافية ميسي

على المقلب اآلخر، أظهر ميسي كعادته احترافية 

مطلقة وكان خير سند لمنتخب أرجنتيني باحث عن 
تتويج أول منذ أيام مارادونا عام 1986، إذ لعب الدور 
 أمام 

ً
األساسي في تجاوزه صدمة السقوط افتتاحا

السعودية 1-2، وقــاده الى ثمن النهائي ومن بعدها 
الــى ربــع النهائي، بعدما افتتح رصــيــده فــي األدوار 
اإلقصائية خالل المباراة األلف في مسيرته بتسجيله 
ضد أستراليا )2-1(، رافعا رصيده الى ثالثة أهداف في 

هذه النسخة والى 9 في النهائيات.
ويصر البعض على أن ميسي بحاجة الــى اللقب 
العالمي كي يحسم الجدل بشأن هوية »األفضل في 
التاريخ« وإزاحــة بيليه أو مــارادونــا عن هذا الشرف، 
 فيمكن القول أنه 

ً
ظر لسجل ابن الـ35 عاما

ُ
لكن إذا ما ن

تصعب المقارنة اإلحصائية بينه وبين مواطنه الراحل 
 في المستشفى.

ً
أو معبود البرازيليين الراقد حاليا

 »الجدل سيستمر« 

ويتصدر ميسي الئحة أفضل الهدافين في تاريخ 
، وهو 

ً
بطولة من مقام الــدوري اإلسباني بـــ474 هدفا

 في موسم واحد )50( والالعب 
ً
الالعب األكثر تهديفا

 للكرات الحاسمة في موسم واحد )21( 
ً
األكثر تمريرا

وفي تاريخ »ال ليغا« )193(.

كــمــا أنـــه أكــثــر العـــب ســجــل ثــالثــيــات فـــي الــــدوري 
 
ً
اإلسباني )36(، والالعب الوحيد الذي سجل 20 هدفا

 متتالية في الدوري.
ً
أو أكثر لـ13 موسما

ومجموع األهداف الـ91 التي سجلها خالل عام واحد 
 ليس في 

ً
( في 2012 هو الرقم األكثر تمّيزا

ً
)ليس موسما

كرة القدم فحسب بل في أي رياضة.
 على صعيد 

ً
وتــألــق ميسي قـــاده للفوز بــــ11 لقبا

الــــدوري مــع فريقه السابق برشلونة والحالي سان 
جرمان، وتوج بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، فيما 
 بلقب 

ً
أحرز مارادونا ثالثة ألقاب في الدوري وتوج قاريا

واحد كان في كأس االتحاد األوروبي.
بالنسبة لألسطورة بيليه الــذي ال يمكن ألي كان 
أن ينفي إنجازاته التاريخية مع المنتخب البرازيلي، 
فإن جميع األلقاب التي أحرزها على صعيد األندية 
كانت في البرازيل، ولم يختبر نفسه على صعيد الكرة 

األوروبية.
، رأى 

ً
وبالنسبة للجدل بشأن مــن األفــضــل حاليا

رونــــالــــدو عــشــيــة نــهــائــيــات قــطــر أنــــه »حــتــى لـــو فــزت 
بكأس العالم، فإن هذا الجدل سيستمر. بعض الناس 
يحبونني أكثر، والبعض اآلخر يحبونني بدرجة أقل، 

كما هو الحال في الحياة«.
)أ ف ب(

مازالت المقارنات بين البرتغالي 
رونالدو واألرجنتيني ميسي 

تتواصل رغم تقدم النجمين 
في العمر، ولكن بلوغما 

دور الثمانية من مونديال قطر 
أشعل فتيل جدلية المفاضلة 

بينهما من جديد.

مــيــســي نــجــم منتخب 
األرجنتين

شاكيري: أعتذر للجماهير
ــــب خــــط وســـط  اعــــتــــذر شــــيــــردان شـــاكـــيـــري، العـ
ــد أعــظــم الــالعــبــيــن  شــيــكــاغــو فــايــر األمــيــركــي وأحــ
الــســويــســريــيــن فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، لجماهير 
بالده عن الهزيمة القاسية التي تلقاها المنتخب 
أمام البرتغال في دور الـ 16 لكأس العالم في قطر.
وقال شاكيري »نشعر بخيبة أمل كبيرة. أعتذر 
لجميع الجماهير باسم المنتخب ألننا لم نتمكن 
: »كانت لدينا 

ً
من تقديم األداء المعتاد«، مضيفا

آمال كبيرة، ولكن هذه هي كرة القدم، من وقت 
آلخر تظهر لك حدودها، وهذا هو الحال. خسرنا 
الــمــبــاراة فــي الــشــوط األول. الــبــرتــغــال تستحق 

الــتــهــنــئــة، لــكــن رغــــم ذلــــك كـــانـــت الــنــتــيــجــة 
.»

ً
بالتأكيد كبيرة جدا

ــب  ــ ــالعـ ــ ــه، أقـــــــــر الـ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
ريـــــمـــــوس فــــرولــــيــــر بـــــــأن أحــــد 
أسباب الهزيمة يتمثل في أنهم 
خــســروا الــمــواجــهــات الــفــرديــة، 
وكـــانـــوا يــصــلــون مــتــأخــرا عن 
الــالعــبــيــن الــبــرتــغــالــيــيــن، وقـــال 
»الـــشـــيء الــوحــيــد الــــذي يمكننا 
الــقــيــام بـــه هـــو االعـــتـــذار لجميع 

السويسريين«.
ــكـــن حـــاضـــريـــن  ــم نـ ــ وأضــــــــاف »لــ
فـــي الــمــلــعــب لــيــلــه الــثــالثــاء ونــحــن 
. إنه كأس العالم، يأتي 

ً
آسفون جدا

كل أربعة أعوام؛ الماليين من الناس 

ينتظرون مباراة كهذه، ثم تظهر هكذا. نحن أول 
من اعترف بذلك«.

وأضــــاف العـــب الــوســط الــســويــســري أنــهــم قــالــوا 
بــيــن الــشــوطــيــن فــي غــرفــة خــلــع الــمــالبــس إنـــه على 
الرغم من الخسارة بنتيجة 0 - 2 »ال 
مشكلة فــي ذلــــك، لــكــن بــعــد ذلــك، 
النتيجة أصبحت 0 - 3، وهذه 
كانت نقطة تحول في المباراة. 
في النهاية كانت النتيجة 1 - 6، 

.››
ً
وهذا مؤلم جدا

يشار إلى أن المنتخب البرتغالي 
صــعــق نــظــيــره الــســويــســري بستة 
أهـــــــــــداف مــــقــــابــــل هــــــــدف فــي 
ثــمــن نــهــائــي مــونــديــال قطر 
2022، ليتأهل لمواجهة 
نـــظـــيـــره الـــمـــغـــربـــي فــي 
ربــــــــع الــــنــــهــــائــــي بــعــد 
ــــود األطــلــس«  فـــوز »أسـ
فـــي وقـــت ســابــق على 

إسبانيا. 
)إفي(

ياكين: الهزيمة بسداسية مؤلمة
أكد مراد ياكين، المدير الفني 
لــمــنــتــخــب ســـويـــســـرا، أن الــفــريــق 
الــبــرتــغــالــي كــــان األفـــضـــل خــالل 
الــمــواجــهــة الــتــي خــســرهــا فريقه 
1-6، أمس األول، بدور الستة عشر 

لمونديال قطر 2022.
وقــــــــــال يــــاكــــيــــن إن مــــشــــاركــــة 
رونــالــدو منذ البداية من عدمها 

لم تؤثر على النتيجة.
( من 

ً
وشارك رونالدو )37 عاما

مقاعد البدالء أمام سويسرا، حيث 
بــدأ فــيــرنــانــدو ســانــتــوس، مــدرب 
الــبــرتــغــال، الـــمـــبـــاراة بــجــونــكــالــو 
راموس مهاجم بنفيكا، الذي أحرز 

ثالثة أهداف )هاتريك(.
وأضــــــاف: »عــلــيــنــا أن نــعــتــرف 
بأن منافسنا كان أفضل وأسرع، 

.»
ً
وأكثر هجوما

ــلـــــــت وكــــــــــالــــــــــة األنــــــــبــــــــاء  ونـــــــقـــــ
البريطانية )بــي ايــه مــيــديــا( عن 
ياكين، قوله: »لسوء الحظ خطة 
لعبنا لم تنجح، وعلينا أن نتقبل 
ذلــك. أهنئ منافسنا على الفوز، 
الــهــزيــمــة مــؤلــمــة. نشعر بالحزن 
بشأن الصورة التي ظهرنا بها«.

وتابع: »كــان لدينا خطة لعب 

ــا عـــلـــيـــهـــا، كــمــا  ــنـ ــدربـ ــة، تـ ــ ــــحـ واضـ
خضنا مباريات إعدادية، والفريق 

على دراية بالنظام والتشكيل«.
ــتــــم يــــاكــــيــــن: »ســــــــواء لــعــب  وخــ
رونــــالــــدو أم ال، العـــبـــونـــا كــانــوا 
يستطيعون لعب كرة القدم، لكن 
الــمــنــافــس دخـــل الـــمـــبـــاراة بشكل 
أفـــضـــل، ولـــم نــنــجــح فـــي تسجيل 
 عديدة 

ً
بداية جيدة. شاهدنا أمورا

لم تسر في مصلحتنا«.    )د ب أ(

فان دايك: ليونيل خطير حتى 
لو لعب باسترخاء

ــع الـــهـــولـــنـــدي  ــ ــدافـ ــ ــمـ ــ أكـــــــد الـ
فيرجيل فـــان دايــــك، أن النجم 
األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
يــمــثــل خـــطـــورة عــلــى منتخب 
بالده، حتى لو لعب باسترخاء.

ــــى أن  ــان دايـــــــك إلــ ــ وأشــــــــار فــ
المنتخب الهولندي »لديه خطة 
جيدة« لمواجهة ميسي خالل 
لقاء البلدين في دور الثمانية 
لمونديال قطر 2022، الجمعة.

ويـــــتـــــجـــــدد الــــــــصــــــــراع بـــيـــن 
هولندا واألرجنتين، بعد فوز 
»الــتــانــغــو« عــلــى »الــطــواحــيــن« 
ــال 1978،  ــديـ ــونـ فــــي نـــهـــائـــي مـ
وســـتـــكـــون الــــمــــبــــاراة بــمــنــزلــة 
فرصة للويس فان غال، المدير 
الفني لهولندا، للثأر من ميسي 
ورفاقه، بعد الفوز على بالده 
بركالت الجزاء الترجيحية في 
الــمــربــع الــذهــبــي لــكــأس العالم 

قبل ثمانية أعوام.
ــان دايــــــــك: »الــــشــــيء  ــ وقـــــــال فــ
األصــــعــــب فـــيـــمـــا يـــخـــصـــه، هــو 

 
ً
عندما نهاجم، يكون متحفزا

في زاوية أو مكان آخر«.
وأضـــــاف: »يــنــبــغــي أن نــكــون 
في منتهى الحدة فيما يتعلق 
ــهـــم  ــي، إنـ ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ ــ ــم ال ــيـ ــنـــظـ ــتـ ــالـ بـ
 عنه، في محاولة 

ً
يبحثون دائما

لــتــصــعــيــب األمــــــور عــلــيــنــا عبر 
الهجمات المرتدة«.

وختم فان دايــك: »إنــه لشرف 
كبير أن ألعب ضده، المواجهة 
ليست بيني وبينه، أو هولندا 
ضــــــــــــده، لـــــكـــــن هــــــولــــــنــــــدا أمـــــــام 
األرجــنــتــيــن. ال يــمــكــن لشخص 
أن يفعل ذلك بمفرده. علينا أن 
نخوض المباراة بخطة جيدة«.
)د ب أ(

رونالدو نجم المنتخب البرتغالي

فان دايك

مراد ياكين
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مبابي

اخــتــتــمــت مــســاء أمـــس األول الــثــاثــاء 
منافسات الــدور الثاني )دور الــــ16( من 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2022 لــكــرة الــقــدم 
بــقــطــر، ورغـــم الــخــروج المبكر للعنابي 
من دور المجموعات، واصلت قطر األداء 
الــبــطــولــي واالســتــثــنــائــي فــي كــل مــراحــل 
وأيام أول نسخة من المونديال تقام في 

العالم العربي.
ات  ــادات واالدعـــــــــــاء ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــي ظــــل االنـ ــ وفــ

ــــوام، خــاصــة  الــتــي وجــهــت ضــد قــطــر ألعـ
ــة، كــــانــــت قــطــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ مــــن الـــصـــحـــف األوروبـ
تؤكد مـــرارا وتــكــرارا أنها تعد جماهير 
الــمــونــديــال بــتــجــربــة اســتــثــنــائــيــة، وهــو 
مـــا نــجــحــت فــيــه حــتــى اآلن، وفـــقـــا آلراء 
المشجعين والــمــشــجــعــات الــمــوجــوديــن 
ــلـــى أرضــــهــــا لـــاســـتـــمـــتـــاع بــفــعــالــيــات  عـ

البطولة.
ومنذ اليوم األول من توافد المشجعين 

إلى أرض قطر من مختلف أنحاء العالم، 
وحتى ختام دور الـ16، لم تشهد الجوانب 
الــتــنــظــيــمــيــة أو األمـــنـــيـــة أي هـــفـــوات أو 
حالة من التراخي، بل حافظت قطر على 
معايير أمن وسامة المشجعين وضمان 
االســتــمــتــاع بــتــجــربــة اســتــثــنــائــيــة، على 

نفس المستوى.
ونجحت قطر عبر التنظيم المبهر، 
خـــال أيــــام قــلــيــلــة، فـــي الــتــصــدي بشكل 
واضــح لانتقادات التي تواصلت حتى 

بعد انطاق منافسات المونديال.
وفــيــمــا يتعلق بالتشكيك فــي قـــدرات 
ــال،  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ قــــطــــر عــــلــــى اســــتــــضــــافــــة الـ
واستيعاب أعـــداد هائلة مــن الجماهير 
مـــن مــخــتــلــف الــثــقــافــات، نــجــحــت الــدولــة 
في الــرد واجتياز االختبار ببراعة عبر 
توفير تجربة سلسة وممتعة للمشجعين 
ــيـــات الــــدخــــول واإلقــــامــــة،  اعـــتـــبـــارا مـــن آلـ
وصــوال إلــى دخــول االســتــادات ومناطق 
احــتــفــاالت المشجعين والــتــنــزه، مــوفــرة 
أيضا تجربة آمنة خاصة للمشجعات، 
وهو ما حظي بإشادة على نطاق واسع.
ورغــم التدفق الكبير للمشجعين في 
مختلف المواقع بشكل متزامن، لم يجر 
تسجيل أي حاالت تدافع أو ارتباك سواء 
فــي أمــاكــن التجمع أو فــي وســائــل النقل 

العامة وعلى رأسها المترو )ريل قطر(.

وخـــــال أيــــــام، كــشــف الـــمـــونـــديـــال عــن 
الجانب اإليجابي لقرار حظر بيع الجعة 
)البيرة( في استادات المونديال الثمانية 
ومحيطها، حيث سلطت األضواء بشكل 

واســــع عــلــى أن حــظــر بــيــع الــمــشــروبــات 
الــكــحــولــيــة فــي مــحــيــط االســــتــــادات، وفــر 
تــجــربــة أكــثــر أمــانــا للجماهير وخــاصــة 
للمشجعات. جاء ذلك وفقا لتصريحات 

ــن الـــمـــشـــجـــعـــات لـــقـــنـــوات  ــ عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
ــــف مـــنـــهـــا صــحــف  ــحـ ــ تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة وصـ

أوروبية.
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إنفانتينو يثني على النسخة االستثنائية للمونديال في قطر
أشاد رئيس االتحاد الدولي 
لكرة القدم جياني إنفانتينو 

بمستوى مونديال قطر، بعد 
انتهاء دور الـ16، موضحا أن 
المنافسات بدور المجموعات 
كانت استثنائية، بينما شهد 

دور الـ16 مشاركة ممثلين من 
جميع القارات.

أثـــــــنـــــــى رئـــــــيـــــــس االتـــــــحـــــــاد 
ــي لــــكــــرة الــــقــــدم )فـــيـــفـــا(  ــ ــدولـ ــ الـ
ــو عـــلـــى  ــنــ ــيــ ــتــ ــانــ ــفــ ــي إنــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ جـ
مــــنــــافــــســــات مـــــونـــــديـــــال قــطــر 
2022، واصـــفـــا إيـــاهـــا بــأنــهــا 
»األفضل على اإلطاق«، وأشاد 
بالنتائج المفاجئة لمباريات 
المجموعات الثماني، إضافة 
إلى أنها سجلت أرقاما قياسية 
من حيث عدد المشاهدين من 
داخل الماعب وعبر شاشات 
الــتــلــفــاز حـــول الــعــالــم، بجانب 
األعداد القياسية لمن حضروا 
ــن فــي  ــيـ ــعـ ــجـ ــشـ ــمـ ــان الـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ مـ
الدوحة، مما يثبت مرة أخرى 
ــدى الــشــعــبــيــة الـــتـــي تحظى  مــ
بها كرة القدم بين جميع دول 

العالم.
وامـــتـــدح انــفــانــتــيــنــو جــودة 
ــنـــتـــخـــبـــات الـــــــــ32  ــلـــمـ ــب لـ ــعــ ــلــ الــ
ــافـــســـت فـــــي مـــرحـــلـــة  ــنـ الــــتــــي تـ
ــمــــوعــــات، وشــــــــدد عــلــى  ــمــــجــ الــ
مــــــســــــتــــــوى الــــــشــــــغــــــف الـــــــــذي 
ــرا داخــــــل جــنــبــات  ــاضــ كـــــان حــ
الـــــمـــــدرجـــــات، وفــــــي مـــهـــرجـــان 
الــــــمــــــشــــــجــــــعــــــيــــــن وحــــــــــدائــــــــــق 

المشجعين التي احتضنتها 
قطر.

ونقل الموقع الرسمي للفيفا 
عــــن إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو قــــولــــه: »لــقــد 
حـــضـــرت جــمــيــع الـــمـــبـــاريـــات. 
دعــــنــــي أقـــولـــهـــا بـــكـــل بــســاطــة 
ــكــــل وضــــــــوح: هــــــذه أفــضــل  وبــ
نسخة لــمــرحــلــة المجموعات 
في منافسات كأس العالم على 
اإلطاق، لذلك فإن هذه النسخة 
تــعــد بالكثير فــيــمــا تــبــقــى من 
عــمــر الــبــطــولــة«، مــتــابــعــا: »لقد 
شـــهـــدت الـــمـــبـــاريـــات مــســتــوى 
جــيــدا جــــدا، داخــــل مــاعــب من 
أروع مــا يــكــون. لقد كنا نعلم 
ذلــــــــك مــــــن قـــــبـــــل. لــــكــــن عــــــاوة 
ــك، فـــإن الــجــمــهــور كــان  عــلــى ذلـ
. وقد كان متوسط عدد 

ً
مدهشا

المشجعين 51 ألفا«.
ــداد  ــ ــتــــطــــرد: »بـــلـــغـــت أعـ واســ
المتابعين عبر شاشات التلفاز 
أرقـــامـــا قــيــاســيــة، وقـــد تخطى 
الــعــدد ملياري مشاهد، وهــذا 
أمر مدهش. مليونان ونصف 
ــلــــيــــون يــــمــــلــــؤون شـــــــوارع  الــــمــ
الـــدوحـــة وبــضــع مــئــات اآلالف 

التي تتوجه للماعب كل يوم، 
تشجع وتــســانــد منتخباتها. 
ــداف  ــــواء رائـــعـــة، واألهــ إن األجـ
المسجلة ضـــرب مــن الــخــيــال، 
والحماس ال يوصف، إضافة 

إلى المفاجآت«.

مؤشرات إيجابية

وألول مــرة فــي تــاريــخ كأس 
العالم شهد دور الــــ16 تواجد 
ممثلين لجميع القارات، حيث 
تـــواجـــد ثـــاثـــة مــمــثــلــيــن لــقــارة 
آســيــا، وممثلين اثنين للقارة 
االفريقية، وبحسب إنفانتينو 
فإن تلك مؤشرات إيجابية على 
تــطــور اللعبة عــلــى المستوى 
العالمي وتحسنها، موضحا 
ــاك مـــنـــتـــخـــبـــات  ــ ــنـ ــ ــد هـ ــعــ »لـــــــم تــ

صغيرة«.
وأكد رئيس الفيفا »مستوى 
ــدا. ونشهد  الــلــعــب مــتــقــارب جـ
ألول مــــرة فـــي الـــتـــاريـــخ تــأهــل 
ــارات  ــ ــقـ ــ ــل الـ ــ ــــن كـ مـــنـــتـــخـــبـــات مـ
لمرحلة خروج المهزوم. وهذا 
يعني أن كرة القدم في طريقها 

ألن تصير لعبة عالمية بحق«.
وأظهرت األرقام التي صدرت 
فــــي نـــهـــايـــة دور الــمــجــمــوعــات 

حـــضـــورا تــراكــمــيــا بــلــغ 2.450 
ــع فـــــي أول 48  ــجـ ــشـ ــيــــون مـ ــلــ مــ
ــيــــن تــضــمــنــت  مـــــــبـــــــاراة، فـــــي حــ

الجولة األولــى ما مجموعه 28 
هــدفــا مــن الــمــبــاريــات الثماني 
الـــتـــي تـــم لــعــبــهــا، فـــي محصلة 

هــي األعــلــى عــلــى اإلطــــاق منذ 
بدء دور الستة عشر في نسخة 
1986.                           )د ب أ(

جـــيـــانـــي إنــفــانــتــيــنــو أثــــنــــاء حـــضـــوره 
مباراة هولندا والواليات المتحدة

مبابي في صدارة الهدافين 
قبل ربع النهائي

تربع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي على صدارة 
الهدافين في كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في 
قطر حتى 18 الــجــاري، وذلــك عقب نهاية دور الـــ 16 

برصيد 5 أهداف.
ــداف كــل مــن،  ــ وحـــل فــي الــمــركــز الــثــانــي بــثــاثــة أهـ
إينير فالنسيا )اإلكــوادور(، وكودي خاكبو )هولندا(، 
وماركوس راشفورد، وبوكايو ساكا )إنكلترا(، وألفارو 
مـــوراتـــا )إســبــانــيــا(، ولــيــونــيــل ميسي )األرجــنــتــيــن(، 
وأوليفييه جيرو )فرنسا(، وريشارليسون )البرازيل(، 

وغونسالو راموس )البرتغال(.
وبهدفين، جاء كل من مهدي طارمي )إيران(، وفيران 
توريس )إسبانيا(، وخوليان ألفاريس )األرجنتين(، 
ومحمد قـــدوس )غــانــا(، وغــيــو- ســونــغ تشو )كــوريــا 
الجنوبية(، وبرونو فرنانديش، ورافايل لياو )البرتغال(، 
وأنـــــدري كــرامــاريــتــش )كـــرواتـــيـــا(، وســالــم الــدوســري 
)الــســعــوديــة(، وكــاي هافيرتس، ونيكاس فولكروغ 
)ألمانيا(، وريتسو دوان )الــيــابــان(، وجورجيان دي 
أراسكاييتا )األوروغواي(، وفنسان أبوبكر )الكاميرون(، 
وألــكــســنــدر ميتروفيتش )صــربــيــا(، وبــريــل إمبولو 

)سويسرا(، وروبرت ليفاندوفسكي )بولندا(.
ونـــال شـــرف التسجيل فــي الــمــونــديــال حتى االن 
كــل مــن جـــود بيلينغهام، وجــــاك غــريــلــيــش، ورحــيــم 
ــنـــدرســـون،  ســـتـــرلـــيـــنـــغ، وفـــيـــل فــــــــودن، وجـــــــــــوردان هـ

وهـــاري كاين )إنكلترا(، وديفي كاسن، وفرنكي 
ــي بليند،  ــ ــ ــاي، ودالـ ــبــ دي يـــونـــغ، ومــمــفــيــس ديــ
ودنــــزل دامــفــريــس )هــولــنــدا(، وتيموثي ويـــاه، 

وكريستيان بوليسيك، وحجي رايت )الواليات 
المتحدة(، وغاريث بايل )ويلز(، وإنسو 

فرنانديس، وأليكسيس مــاك أليستر 
ــح الـــشـــهـــري  ــ ــالـ ــ ــن(،وصـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ )األرجـ
)السعودية(، وأدريان رابيو )فرنسا(، 
وكــريــغ غـــودويـــن، ومــيــتــشــل ديـــوك، 

وماثيو ليكي )أستراليا(، وإيلكاي غوندوغان، وسيرج 
غنابري )ألمانيا(، وتاكوما أسانو، وأو تاناكا، ودايزن 
ماييدا )الــيــابــان(، ودانـــي أولــمــو، ومــاركــو أسنسيو، 
ــارلــــوس ســولــيــر )إســـبـــانـــيـــا(، وميتشي  وغــــافــــي، وكــ
باتشواي )بلجيكا(، وجيردان شاكيري، وريمو فرويلر، 
ومانويل أكانجي )سويسرا(، وكريستيانو رونالدو، 
وجــواو فيليكس، وريكاردو هورتا، وبيبي، ورافايل 
غيريرو )البرتغال(، وأنــدريــه أيــو، وعثمان بوكاري، 
ــا(، وروزبـــــه جــشــمــي، ورامــيــن  ــانـ محمد ساليسو )غـ
رضائيان )إيران(، وبوالي ديا، فامارا دييديو، وشيخ 
ديينغ، واسماعيا سار، وخاليدو كوليبالي )السنغال(، 
ومــحــمــد مــونــتــاري )قـــطـــر(، وأنـــدريـــاس كريستنسن 

)الــدنــمــارك(، وبيوتر جيلينسكي )بــولــنــدا(، وكيشر 
فولر، ويلتسين تيخيدا )كوستاريكا(، ورومان سايس، 
وزكرياء ابو خال، وحكيم زياش، ويوسف النصيري 
)الـــمـــغـــرب(، ومـــاركـــو لــيــفــايــا، ولـــوفـــرو مــايــر، وإيــفــان 
بيريشيتش )كرواتيا(، وألفونسو ديفيس )كندا(، وجان 
- شارل كاستيليتو، وإريك مكسيم تشوبوو- موتينغ 
)الــكــامــيــرون(، وستراهينيا بافلوفيتش، وسيرغي 
ميلينكوفيتش - سافيتش، ودوشــــان فاهوفيتش 
)صربيا(،و كازيميرو، وفينيسيوس جونيور، ونيمار، 
ولــوكــاس باكيتا )الــبــرازيــل(، ومويسيس كايسيدو 
ــبـــي الــــخــــزري )تــــونــــس(، ولــويــس  )االكــــــــــــوادور(، ووهـ
تشافيس، هونري مارتن )المكسيك(، ويونغ - غوون 
كيم، وهــي- تشان هوانغ، وسيونغ-هو بايك )كوريا 

الجنوبية(.
 وجـــاء الــهــدف العكسي مــن المغربي نــايــف أكــرد 
)في مباراة كندا(، واأللماني مانويل نوير )في مباراة 
كوستاريكا(، ناألرجنتيني 
إنـــســـو فـــرنـــانـــديـــس )فـــي 

مباراة أستراليا(.

قطر تواصل األداء البطولي بالتنظيم واألمن

بوسكيتس ورقمه القياسي المؤلم
ــيــــو بـــوســـكـــيـــتـــس، قـــائـــد  ــنـــســـى ســــرجــ لـــــن يـ
المنتخب اإلســبــانــي، الــيــوم الـــذي أصــبــح فيه 
الاعب األكثر خوضا للمباريات في بطوالت 
كأس العالم مع »ال روخا«، بمعادلته رقم إيكر 
كاسياس وسرخيو رامـــوس، البالغ 17 لقاء، 
خال مواجهة المغرب في مونديال قطر، حيث 
تم إقصاؤه مجددا بركات الترجيح في ثمن 
الــنــهــائــي، كــمــا حـــدث فــي روســيــا 2018، ولكن 
عاوة على ذلك أخفق هذه المرة في تسديدته.

وغادر بوسكيتس )34 عاما( استاد المدينة 
الــتــعــلــيــمــيــة بـــالـــدوحـــة فـــي حـــالـــة مـــن اإلنـــهـــاك 
والحزن. بعد انتهاء المباراة والوقت اإلضافي 
عقب التعادل السلبي وركــات الترجيح التي 
كانت األســـوأ فــي تــاريــخ المنتخب اإلسباني، 
سار وهو مطأطئ الرأس، دون أن يرفع ناظريه 
عــــن األرض لــلــحــظــة، عـــلـــى الـــطـــريـــق الــطــويــل 
للمنطقة المختلطة باتجاه الحافلة، في محاولة 

الستيعاب الفشل.

وصرح القائد فور انتهاء المباراة: »الشيء 
المهم اآلن هو المنتخب وليس أنا«، موضحا 
أنها »ليلة صعبة وعصيبة« وعلى )ال روخــا( 

»النهوض« بعدها.
فــي ذهـــن بــوســكــيــتــس خــيــار اعـــتـــزال اللعب 
مــع المنتخب الــوطــنــي الصيف المقبل، عقب 
اســتــنــفــاد خــيــاره األخــيــر لــلــفــوز بــلــقــب جــديــد، 
بعد أن تــوج بطا بمونديال 2010 وببطولة 
ــا )يــــورو 2012(، وفـــي دوري األمــم  ــ أمـــم أوروبـ
األوروبية التي ستقام نهائيات مربعه الذهبي 

في يونيو 2023.
كما ستحين نهاية لعب بوسكيتس بأندية 
الـــصـــفـــوة، قــبــل أقــــل مـــن شــهــر مـــن بــلــوغــه سن 
الخامسة والثاثين مع حدوث تحول كامل في 
مسيرته، بخاتمة بعيدة عــن إسبانيا. وتــدل 
جميع المؤشرات على أن العب برشلونة الحالي 
سيتجه إلـــى الـــــدوري األمــيــركــي عــقــب انــتــهــاء 
تعاقده مع النادي الكتالوني في يونيو 2023. سرجيو بوسكيتس

كــحــال جميع الــمــدربــيــن الــذيــن يــواجــهــون المنتخب الفرنسي أو 
باريس سان جرمان، سيكون غاريث ساوثغيت، بعد غٍد )السبت(، 
أمــام معضلة كيفية إيقاف كيليان مبابي، حين يلتقي اإلنكليز مع 

حاملي اللقب في ربع نهائي مونديال قطر 2022.
 
ً
وسيكون تأهل إنكلترا إلى نصف النهائي الكبير الثالث تواليا
 بشكل كبير بإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع معضلة 

ً
مرتبطا

مبابي، التي عجز أي فريق عن حلها حتى اآلن في النهائيات القطرية.
كيف يمكن ألي فريق إخــضــاع العــب يتمتع بمزيج رهيب من 

السرعة الخارقة والمهارات المذهلة والحس التهديفي القاتل؟
 خمسة أهداف في أربع مباريات خاضها 

ً
سجل ابن الـ 23 عاما

حتى اآلن في المونديال الــروســي، ليصبح في مشاركتين على 
المسافة ذاتها من زميله في سان جرمان، األرجنتيني ليونيل 
ميسي، وأكثر بهدف من البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم أن 

األخيرين يخوضان النهائيات للمرة الخامسة.
اآلن، حان دور ساوثغيت كي ينشغل بمعضلة إيقاف مبابي.

تغيير خطة اللعب

قــد يجد الــمــدرب الــحــل باالنتقال مــن خطة 3-3-4 إلــى 3-4-3 
أو 2-5-3، ما سيسمح لكايل ووكر باالنتقال من الظهير األيمن 

لقلب الدفاع.

ما يشغل بال ساوثغيت هو كيفية تجنب الموقف الذي يجد 
فيه مبابي وزمــيــلــه عثمان ديمبيليه نفسيهما مع 

سرعتهما الهائلة في مواجهة بطء المدافع هاري 
ماغواير.

ــر  ــوايـ ــاغـ ــه أن يـــمـــنـــح مـ ــأنــ ــقـــل ووكـــــــر مــــن شــ نـ
 ساوثغيت ُعرضة 

ً
المساعدة، لكنه سيترك أيضا

لــانــتــقــادات، باتهامه أنــه مـــدرب سلبي يهتم 
بــخــنــق الــخــصــم أكــثــر مـــن الــســمــاح لنجومه 

بالتعبير عن أنفسهم.
تــعــرض ساوثغيت النــتــقــادات شديدة 
بعد عــودتــه إلــى خطة 3-4-3 فــي نهائي 
كــأس أوروبــا صيف 2021 أمــام إيطاليا، 
ما تسبب في تراجع أداء المنتخب، الذي 
خسر في نهاية المطاف بركات الترجيح 

بــعــد الـــتـــعـــادل 1-1 فـــي الــوقــتــيــن األصــلــي 
واإلضافي.

 عــن تغيير تشكيل الــفــريــق، قد 
ً
وعـــوضـــا

ــر فـــي فــوز  يستلهم ســاوثــغــيــت مـــن دور ووكــ
مانشستر سيتي عــلــى بــاريــس ســـان جــرمــان في 
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم 

الماضي.

ساوثغيت مشغول بحل معضلة »الديوك«

أفواج من الجماهير تتجول في سوق واجف

تنظيم دخول االستاد

غاريث ساوثغيت

https://www.aljarida.com/article/7150
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في حين تتقّدم األرجنتين بخطوات ثابتة 
فــي مــونــديــال قــطــر لــكــرة الـــقـــدم، وتــرفــع من 
وتيرتها من مباراة ألخرى، يسير المهاجم 
الوتـــــارو مــارتــيــنــيــز فــي االتـــجـــاه المعاكس 
ــذي يــخــطــه منتخب  ــ ــدرب االنـــتـــصـــارات الـ ــ لـ
 عن تسجيل 

ً
»ألبيسيليتسي« إذ مازال صائما

األهداف.
ــع  وشــّكــل مــارتــيــنــيــز، فــي الــســنــوات األربـ
 مــنــذ مــونــديــال روســيــا 

ً
األخـــيـــرة، وتــحــديــدا

2018، الــخــيــار األّول فــي صــفــوف »راقــصــي 
التانغو«، فلعب إلى جانب النجمين ليونيل 
ميسي وأنخل دي ماريا ضمن ثالثي الهجوم.

وحافظ مهاجم إنتر اإليطالي على مكانته 
فــي الــمــبــاراتــيــن األولــيــيــن فــي مــنــافــســات دور 
 بسجله الصلب 

ً
المجموعات في قطر، متسلحا

 في 44 مباراة بقميص بالده.
ً
المتضمن 21 هدفا

 
ً
ــار ســـريـــعـــا ــ ــهـ ــ ــــل شــــــيء انـ ــبــــدو أن كـ ــن يــ ــكـ لـ

لمارتينيز في العرس الكروي العالمي، لدرجة 
أنه وجد نفسه ضحية تعليقات الذعة ونكات 
على وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بعد فوز 
األرجنتين على أستراليا 2-1 في ثمن النهائي.
مــع نهاية اللقاء، وبعد دخــول مارتينيس 
مـــن عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدالء، شــعــر عــشــاق الــكــرة 
المستديرة أن ميسي يــحــاول بشتى الطرق 

تمرير كرة باكورة أهداف زميله في المونديال.
وبعد إحدى المراوغات الساحرة من ميسي 
مــرر الــكــرة إلــى مارتينيز داخـــل منطقة الـــ 18 
 نفسه بمواجهة 

ً
ياردة حيث وجد ابن الـ 25 عاما

الحارس، غير أن تسديدته علت المرمى.
ــور ســتــكــون مــغــايــرة لمهاجم  ــ وكـــانـــت األمـ
 
ً
ــيـــراتـــزوري« لــو نــجــح فــي الــتــســجــيــل، علما »نـ
أنــه كــان هز الشباك مرتين في الخسارة أمام 
السعودية 1-2 في مستهل مغامرة األرجنتين، 
غير أن الحكم المساعد والفيديو المساعد »في 
آيــه آر« كــانــا لــه بالمرصاد بسبب تسلله في 

الحالتين كلتيهما.
وأمام المكسيك، افتتحت األرجنتين بفضل 
تــســديــدة خـــارقـــة مـــن مــيــســي الــتــســجــيــل بعد 
دقيقة من خروج مارتينيس ودخول خوليان 

ألفاريس بداًل منه.
خسر مارتينيز مركزه لمصلحة ألفاريس 
مهاجم مانشستر سيتي اإلنكليزي في المباراة 
األخــيــرة لـــدور الــمــجــمــوعــات أمـــام بــولــنــدا )2-

صفر(، ليعيد ثقته به بتسجيله هدفين 
.
ً
في مباراتين خاضهما أساسيا

وبعدما دخل بداًل من ابن الـ 22 
 قبل 20 دقيقة مــن صافرة 

ً
عــامــا

الــنــهــايــة، حــصــل مــارتــيــنــيــز على 

ثالث فرص لقتل المباراة 
أمام »سوكروز«.

ــبــــب الـــفـــشـــل  وتــــســ
الــذي رافــق مارتينيز 

ــعــــرضــــه النـــــتـــــقـــــادات  ــتــ بــ
ــــالق ســلــســلــة من  ــادة، وإطــ ــ حــ
الــصــور الفكاهية والــنــكــات 
اجتاحت وسائل التواصل 

االجتماعي.
ــعـــب  ــلـ وفــــــــــــي حــــــيــــــن يـ
 في 

ً
مــارتــيــنــيــز أســاســيــا

إنتر، لم يخض ألفاريس 
ــات  ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ســـــــــــــوى 3 مـ
 مــــــع ســيــتــي 

ً
ــا ــ ــيــ ــ ــاســ ــ أســ

مــن أصـــل 14 مــبــاراة في 
 أنــه حصل 

ً
الـــدوري، علما

عــــلــــى هـــــــــذه الـــــفـــــرصـــــة فــي 
مــبــاراتــيــن إمــا إلصــابــة المهاجم 

النرويجي إرلينغ هاالند أو عودته من اإلصابة.
ورغم ذلك، سجل ألفاريس ثالثة أهداف 
فــي الــمــبــاريــات الــثــالث الــتــي خاضها 
، من دون أن يهز الشباك في 

ً
أساسيا

مبارياته التسع كبديل.

ًعقد الجيل الذهبي لبلجيكا ينفرط
وهازارد يعتزل دوليا

قرر النجم البلجيكي إدين هازارد وضع 
حــّد لمسيرته مــع المنتخب الوطني عقب 
الــفــشــل فــي الــتــأهــل لثمن نــهــائــي مــونــديــال 
قطر، وفق ما أعلن أمس األربعاء في حسابه 

على »إنستغرام«.
وقال العب ريال مدريد اإلسباني البالغ 
 
ً
: »الـــيـــوم، طــويــت صــفــحــة... شــكــرا

ً
31 عـــامـــا

 على دعمكم الذي ال مثيل 
ً
على حبكم. شكرا

 لكم على كــل هــذه السعادة الــذي 
ً
لــه. شــكــرا

شاركتموني إياها منذ عام 2008. لقد قررت 
إنهاء مسيرتي الدولية. سأشتاق لكم«.

وكان هازارد يمني النفس بقيادة بالده 
أقله إلى تكرار إنجاز عام 2018 حين وصلت 
إلــــى نــصــف الــنــهــائــي، لــكــن الــســقــوط أمـــام 
المغرب بثنائية نظيفة في الجولة الثانية 
من منافسات المجموعة السابعة وبعدها 
الــتــعــادل السلبي مــع كــرواتــيــا فــي الجولة 
الختامية أنهى مشوار »الشياطين الحمر« 

عند الدور األول.
ويــشــكــل اعـــتـــزال هـــــازارد أولــــى محطات 
 
ً
نــهــايــة الــجــيــل الــذهــبــي، الـــذي خــســر أيــضــا

مدربه اإلسباني روبرتو مارتينيس، بعدما 
قرر الرحيل وعدم تجديد العقد عقب نهاية 

دور المجموعات من المونديال القطري.
قــبــل أربــعــة أعـــــوام، كـــان الــجــيــل الــذهــبــي 
لبلجيكا في أوج عطائه وُوِضَع على رأس 
الئحة المرشحين للفوز باللقب العالمي 
األول في تاريخ البالد، لكن المشوار لم يصل 
الى نهايته وتوقف عند دور األربعة على يد 

 باللقب.
ً
فرنسا التي توجت الحقا

ــاقــــه إلــــى الــمــونــديــال  دخــــل هـــــــازارد ورفــ
القطري وهم يدركون أنها الفرصة األخيرة 
لمحاولة االرتقاء إلى مستوى سمعتهم بين 

أفضل العبي القارة.
)أ ف ب(

ومضات من دور الـ 16 بمونديال قطر
اخــــتــــتــــمــــت مـــــبـــــاريـــــات دور الــــــــ 16 
لمونديال قطر 2022 بتأهل منتخبات 
ــا والـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل، وهـــــولـــــنـــــدا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرواتـ ــ ــ كـ
واألرجـــنـــتـــيـــن، والـــمـــغـــرب والـــبـــرتـــغـــال، 
وإنــكــلــتــرا وفــرنــســا، لتتنافس فــي ربع 
 الجمعة وبعد غد السبت.

ً
النهائي غدا

ويعتبر أبــرز مشاهد دور الثمانية 
هو اقتحام المغرب للصراع األوروبي 
ــذي أصبح  - الــالتــيــنــي عــلــى الــلــقــب والــ
الحصان األسود للبطولة بفضل تألقه 
وتــأهــلــه لــربــع الــنــهــائــي بــعــد انــتــصــاره 
عــلــى إســبــانــيــا بــركــالت الــتــرجــيــح 0-3 
بعد انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي 
بالتعادل السلبي بــدون أهــداف، وبعد 
تصدره لمجموعته بداية بتعادله أمام 
كــرواتــيــا، وفــــوزه عــلــى كــل مــن بلجيكا 

وكندا.
وبهذا الشكل اقتحم »أسود األطلس« 
الصراع األوروبي - الالتيني على اللقب.

المرشحون البارزون

ــــل  ــــرازيـ ــبـ ــ اســــتــــحــــقــــت مـــنـــتـــخـــبـــات الـ
وإنكلترا والبرتغال التأهل عن جدارة 

ــل مـــقـــنـــع بــعــد  ــكـ ــشـ ــائـــي وبـ ــهـ ــنـ ــع الـ ــربــ لــ
انـــتـــصـــاراتـــهـــا الــعــريــضــة عــلــى كـــل من 
كوريا الجنوبية )4-1( والسنغال )0-3( 

وسويسرا )6-1( على الترتيب.

ميسي ومبابي

بــقــيــادة نــجــمــيــهــمــا كــيــلــيــان مــبــابــي 
ولــــيــــونــــيــــل مــــيــــســــي نــــجــــحــــت فـــرنـــســـا 
واألرجــنــتــيــن فــي الــتــفــوق عــلــى كــل من 
بــولــنــدا )3-1( وأســتــرالــيــا )2-1(، حيث 
سجل مبابي ثنائية لـ »الديوك« بينما 
ــم الــمــنــتــخــب  ــــوث« طــــالســ ــرغـ ــ ــبـ ــ حــــل »الـ
األســـتـــرالـــي بــتــســجــيــلــه لــلــهــدف األول 
لبالده. وأنقذ هوغو لوريس وإيميليانو 
مــارتــيــنــيــز مــنــتــخــبــيــهــمــا فـــي األوقـــــات 

الحرجة من المباراتين.

كرواتيا تعيد القصة

ــفـــة بــطــل  ــيـ واصــــلــــت كــــرواتــــيــــا، وصـ
الــنــســخــة الــمــاضــيــة فــي روســيــا 2018، 
مسيرتها في قطر وعادت لتكرر نفس 
األمـــر ببلوغها ربـــع الــنــهــائــي بــركــالت 

الترجيح على حساب اليابان.
واعتادت كرواتيا المعاناة وتخطي 
األدوار اإلقصائية في البطوالت الكبرى 
ــا فــي الــشــوطــيــن اإلضــافــيــيــن أو من  إمـ

عالمة الجزاء.
وسبق أن بلغت كرواتيا ربع النهائي 
 
ً
في روسيا بالفوز على الدنمارك أيضا
بــــركــــالت الـــتـــرجـــيـــح، قـــبـــل أن تــتــخــطــى 
روسيا صاحبة األرض بنفس الطريقة 

وتصل لنصف النهائي.

نجوم كبار 

 الوفاء 
ً
يواصل النجوم الكبار عالميا

بــالــتــوقــعــات بـــقـــيـــادة لــيــونــيــل ميسي 
وكيليان مبابي، ونيمار، وقــدم نجوم 
األرجــنــتــيــن وفــرنــســا والــبــرازيــل األداء 
المنتظر منهم، ونجحوا في هز الشباك 
مـــع مــنــتــخــبــاتــهــم لــيــقــودوهــا إلـــى دور 

الثمانية عن جدارة.
ويواصل ثالثي هجوم باريس سان 
جرمان التألق في البطولة، خاصة مع 
عـــودة نيمار مــن إصــابــة الــكــاحــل التي 

أبعدته عن آخر مباراتين.

في المقابل لم يستطع نجم البرتغال، 
كريستيانو رونـــالـــدو، الــظــهــور بشكل 
الفــــت فـــي ثــمــن الــنــهــائــي بــعــد أن قــرر 
مـــدربـــه فـــرنـــانـــدو ســـانـــتـــوس إجــالســه 
على مقاعد البدالء، بعد الجدل المثار 
حــول احتجاجه بشكل غير الئــق على 
المدرب أثناء تبديله في مواجهة كوريا 

الجنوبية بدور المجموعات.

الشباب يثبت نفسه

ــة الــــعــــديــــد مــن  ــولــ ــطــ ــبــ ــي الــ ــ ــق فــ ــ ــألـ ــ تـ
 في تأهل 

ً
الالعبين الذين ساهموا أيضا

منتخباتهم لربع النهائي.
ويــبــرز مــن هـــؤالء جـــود بيلينغهام 
وبــوكــايــو ســاكــا )إنــكــلــتــرا(، وخــولــيــان 
ألــفــاريــز )األرجـــنـــتـــيـــن(، وفينيسيوس 
جونيور )البرازيل(، وجونسالو راموس 
)البرتغال(، دون نسيان جمال موسياال 

الذي أقصي منتخب بالده األلماني.

مبابي األبرز

انــفــرد كــيــلــيــان مــبــابــي بــلــقــب هــداف 

الــبــطــولــة بـــواقـــع خــمــســة أهــــــداف، بعد 
ثــنــائــيــتــه فـــي مـــرمـــى بـــولـــنـــدا، ليبتعد 

بصدارة الهدافين.
ــتــــعــــد مــــهــــاجــــم بــــــاريــــــس ســــان  ــبــ ويــ
جــــرمــــان بــهــدفــيــن عــــن زمـــيـــلـــه مــيــســي، 
وعـــن ألــبــارو مـــوراتـــا، وكــــودي جاكبو، 
وأوليفييه جيرو، وماركوس راشفورد، 
وريتشارليسون، وبوكايو ساكا، وإينير 
فالنسيا، وجونسالو رامــوس صاحب 

الهاتريك األول في البطولة.

إسبانيا من التألق للخفوت 

كانت إسبانيا هي المنتخب األكثر 
 لــأهــداف فــي البطولة خالل 

ً
تسجيال

الدور األول بالتساوي مع إنكلترا ولكل 
مــنــهــمــا تــســعــة أهــــــداف، قــبــل أن تـــودع 
قطر 2022 بفشل كبير في هز الشباك 
مجددا أمام المغرب، لتسقط أمام »أسود 

األطلس« بركالت الترجيح.
 )إفي(

بدأ مونديال قطر لكرة القدم 
في الظل، لكن سرعان ما ارتدى 
جوردان هندرسون لباس البطل 
المجهول فــي صفوف منتخب 
انكلترا، ليكسب احترام الجميع 
قبيل مــواجــهــة »الــــوزن الثقيل« 
أمــام فرنسا السبت المقبل في 

الدور ربع النهائي.
وفــــي حــيــن مـــن الــمــتــوقــع أن 
ــــط األضـــــــــــواء عــــلــــى قـــائـــد 

ّ
ــل ــســ ــ

ُ
ت

»األسود الثالثة« الهداف هاري 
كين، والشاب جــود بيلينغهام 
أمام منتخب »الديوك«، سيشّكل 
ــــون حــــجــــر األســــــــاس  ــدرســ ــ ــنــ ــ هــ

لزمالئه على استاد البيت.
يعتبر هندرسون شخصية 
مثيرة لالنقسام بين جماهير 
 ما يفضلون 

ً
إنكلترا الذين غالبا

فــــي كـــثـــيـــر مــــن األحـــــيـــــان رؤيــــة 
المزيد من الخيارات الساحرة 

في خط الوسط.
غير أن قــائــد ليفربول نجح 
فـــي إســـكـــات األلـــســـن البغيضة 
ــــن األخــــيــــريــــن  ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ فــــــي األسـ
بشخصيته الــقــيــاديــة، والـــدور 
الكبير الـــذي يلعبه على أرض 

الملعب.
ــار  ــبـ ــتـ ــد، أن االخـ ــؤكــ ــمــ مــــن الــ
التالي لهندرسون أمــام فرنسا 
ــيـــكـــون  فــــــي ربــــــــع الــــنــــهــــائــــي سـ

األصعب لالعب ليفربول.
ويــمــلــك أبــطــال الــعــالــم 1998 
 يتألف 

ً
و2018 خط وسط رائعا

مــــــن أوريــــــلــــــيــــــان تـــشـــوامـــيـــنـــي 
وأدريان رابيو، ويلعب أنطوان 

غريزمان أمامهما مباشرة.

 هندرسون  هندرسون 
 يرتدي ثوب  يرتدي ثوب 

البطلالبطل

إدين هازارد نجم المنتخب البلجيكي

الوتارو يضع التانغو في حيرةالوتارو يضع التانغو في حيرة

https://www.aljarida.com/article/7192
https://www.aljarida.com/article/7188
https://www.aljarida.com/article/7184
https://www.aljarida.com/article/7186


الدور األول
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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

٤٩
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٢
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١
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١

١

١
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٥٣

٥8

٥٤

٥١

٥٢

٥٥

٥6
السبت 17 ديسمبر 2022م

الساعة 6:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦2

الفائز من 
61  و 62

٥7٥٩

6٠

المركز الثالث

العدد ٥2٠٤ / الخميس ٨ ديسمبر 2٠22م / ١٤ جمادى األولى ١٤٤٤هـ 08

رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال

 ٣

 ٣

٠

٠

6

٠

١

١

المغرب تفوز بركالت ترجيحية ٣-٠
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