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»التانغو« و»الطواحين« 
لواصلة الحلم

السيليساو لمواصلة 
الرقص في مواجهة 

مودريتش ورفاقه

صالبة »أسود األطلسي« 
أمام ثورة البرتغال السبت

االتحاد اإلسباني يقرر
إقالة إنريكي وتعيين
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ميسي يحمل آمال 
األرجنتين إلزاحة هولندا

البرازيل الستعادة الهيبة على حساب كرواتيا

ي 
َ
تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، وذلك بمواجهت

المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكرواتي، ثم األرجنتيني أمام الهولندي.
ويسعى المنتخب البرازيلي الى استعادة هيبته الضائعة بعد سلسلة من خيبات األمل في البطوالت العالمية 

السابقة، ولعل أكثرها قساوة هزيمته أمام ألمانيا في نصف نهائي مونديال 2014 على أراضيه وبين 
جماهيره، كما أنه لم يعّوض هذه الخيبة بعد أن أقصي من ربع نهائي مونديال روسيا 2018 على يد بلجيكا.

ويبدو »السيليساو« عاقدا العزم هذه المرة على إسعاد جماهيره واستعادة عرش الكرة العالمية من بوابة 
كرواتيا التي ال تبدو في أفضل حالتها، رغم بلوغها هذا الدور.

من جانب آخر، يلعب المنتخب األرجنتيني أمام نظيره الهولندي مباراة متكافئة، حيث قّدم المنتخبان مستوى 
جيدا حتى بلغوا هذا الدور، فعلى الرغم من هزيمته في مستهل مشواره أمام السعودية، فإن المنتخب 

األرجنتيني عاد بقوة وحقق الفوز في مباراتيه أمام المكسيك وبولندا، ليتصّدر المجموعة قبل أن يطيح 
أستراليا في ثمن النهائي، واليوم ستكون مواجهة هولندا هي االختبار الحقيقي األول لميسي ورفاقه من 

أجل الوصول الى قبل النهائي ومحاولة الظفر باللقب الغائب عن »التانغو« منذ أكثر من 30 عاما.

عبدالعزيز التميمي
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األرجنتين x هولندا

اإلسباني الهوز 
يدير المباراة

اخــتــيــر الــحــكــم اإلســبــانــي 
مــاتــيــو الهــــوز إلدارة مــبــاراة 
األرجــنــتــيــن وهــولــنــدا الــيــوم، 
فــي دور الثمانية بمونديال 
2022 بــــقــــطــــر، وســــيــــعــــاون 
الهوز مواطناه باو سيبريان 
وروبرتو دياز، بينما سيكون 
ــقــــي فــيــكــتــور  ــريــ ــنــــوب افــ الــــجــ

غوميز حكما رابعا.
أمـــا حــكــام تقنية الفيديو 
»VAR« فــهــم األمــيــركــي كــايــل 
ــــده األول  ــاعـ ــ ــــسـ أتــــكــــيــــنــــز، ومـ
الــكــنــدي درو فــيــتــشــر، وحكم 
ــالــــي  ــطــ ــقـــنـــيـــة الـــتـــســـلـــل اإليــ تـ
ــانــــدرو جــيــاالنــتــيــنــي،  ــيــــســ ألــ
إضافة إلــى التشيلي خوليو 

باسكونيان.
وتـــعـــد هــــذه ثـــالـــث مـــبـــاراة 
يـــقـــودهـــا الهــــــوز تــحــكــيــمــيــا، 
بعد قطر والسنغال، وإيــران 
والــواليــات المتحدة فــي دور 

المجموعات.
)إفي(

بـــعـــد تــــأثــــره بـــاالنـــتـــقـــادات 
ــــال دور  ــيــــه خــ ــة إلــ ــهـ ــمـــوجـ الـ
الــمــجــمــوعــات مـــن مــونــديــال 
قـــطـــر، لــجــأ دنـــــزل دامــفــريــس 
إلـــى معالجته الــنــفــســيــة، من 
أجل مساعدته على التعامل 
مع الضغط، وكانت النتيجة 
أن لعب الـــدور األســاســي في 
قـــيـــادة مــنــتــخــب هــولــنــدا إلــى 

الدور ربع النهائي.
ويأمل ظهير إنتر اإليطالي 
أن يواصل تألقه حين يلتقي 

»البرتقالي« مع األرجنتين. 
ــر دامــفــريــس أن »الــشــك«  أقـ
بــــدأ يــشــق طــريــقــه إلـــيـــه بعد 
االنــتــقــادات الــمــوجــهــة لــه من 
بــعــض الــنــجــوم الهولنديين 
ــتـــى وســـائـــل  الـــســـابـــقـــيـــن، وحـ
اإلعام اإليطالية التي راقبت 

أداءه، كونه من نجوم إنتر. 
 
ً
وكـــان الــهــولــنــدي صريحا
ــمــــوضــــوع فــي  ــذا الــ ــ بــــشــــأن هــ
المنطقة اإلعامية المختلطة 
ــتـــاد خــلــيــفــة، بــعــد الــفــوز  السـ
على الــواليــات المتحدة 1-3 
بهدف وتمريرتين حاسمتين 

منه. 
وظــــهــــر دامــــفــــريــــس، الــــذي 
ــمــــود الـــذهـــنـــي  يــعــتــبــر »الــــصــ
« فـــي 

ً
 أســـــــــاســـــــــيـــــــــا

ً
جـــــــانـــــــبـــــــا

الرياضات عالية المستوى، 
فــــي أفــــضــــل صـــــــورة لــــه أمــــام 

الواليات المتحدة. 
 3 -5 -2 وبـــــفـــــضـــــل خـــــطـــــة 
المفضلة لــدى مدربه لويس 
ــألـــق دامـــفـــريـــس  ــان خــــــال، تـ ــ فـ
على الجهة اليمنى مــن خط 

الـــــــوســـــــط، فــــصــــنــــع تــــمــــريــــرة 
حاسمة في الدقيقة العاشرة 
ــــرى  ــاي، وأخــ ــ ــبـ ــ لــمــمــفــيــس ديـ
نــســخــة طـــبـــق األصــــــل لـــدالـــي 
 
ً
 ثالثا

ً
بليند، ثــم سجل هــدفــا

 قبل عشر دقائق من 
ً
حاسما

صافرة النهاية، ليلعب بذلك 
الــــــدور الــرئــيــســي فـــي قــيــادة 

باده إلى ربع النهائي.
إنجاز المساهمة المباشرة 
بـــثـــاثـــة أهــــــــداف فــــي مـــبـــاراة 
واحـــدة بــكــأس الــعــالــم لاعب 
ــــم يـــســـبـــقـــه إلـــيـــه  ــدي، لـ ــنــ ــولــ هــ
ســــوى الــنــجــمــيــن الــســابــقــيــن 
يوهان كرويف )1974( وروب 

رنسنبرينك )1978(.
ــولـــة األولــــــى  ــطـ ــبـ لـــيـــســـت الـ
ــتـــر، إذ  يــتــألــق فــيــهــا العــــب إنـ
ــه أن أبـــــــرز مـــواهـــبـــه  ــ ســـبـــق لـ
الــتــســارعــيــة فـــي الــســبــريــنــت 
خـــال كـــأس أوروبــــا الصيف 
الــــمــــاضــــي، لـــكـــن فــــي حــيــنــهــا 
ــن  ــمـ ـ

ُ
ــدا مــــــن ث ــ ــنـ ــ ــولـ ــ عـــــــــــت هـ ودَّ

ــي ُحــنــيــن أمــام 
ّ
الــنــهــائــي بــخــف

التشيك 2-0.
وبعدما اكتسب دامفريس 
وزمـــــــــــــــــــــــــــــاؤه قـــــــــــــــــوة خـــــــــال 
الــمــواجــهــات األربـــــع األولــــى، 
يدخلون موقعة اليوم بروح 

معنوية مرتفعة.

دامفريس

             بليند نجم هولندا

الهوز

»التانغو« و»الطواحين«»التانغو« و»الطواحين«
لمواصلة الحلملمواصلة الحلم

فان غال: استعدادنا جيد للمباراة
ــال مــــدرب  ــ ــان غـ ــ ــد لـــويـــس فـ ــ أكـ
المنتخب الهولندي لكرة القدم، 
ــز لــخــوض  ــاهــ  الـــمـــنـــتـــخـــب جــ

ّ
أن

مباراة اليوم أمام األرجنتين في 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي مــن بطولة 

كأس العالم  قطر 2022.
وقــــــــال لــــويــــس فــــــان غــــــال فــي 
ــــس  ــي أمـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــر الـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــمـ ــ الـ
»جــــاهــــزون لـــمـــبـــاراة الـــيـــوم أمـــام 
األرجنتين. من الصعب أن نلعب 
بــطــريــقــة هــجــومــيــة. طــورنــا أداء 
المنتخب في االهتمام بالجانب 
الدفاعي، وطريقة لعبنا الدفاعية 
أصــبــحــت تطبق فــي الــعــديــد من 

المنتخبات العالمية«.
وأضاف »المنتخب الهولندي 
يـــســـعـــى ألن يــــكــــون مـــــن أفـــضـــل 
المنتخبات فــي الــعــالــم. الفريق 
أصـــبـــح يـــقـــدم مــســتــويــات جــيــدة 
ــلـــى الــــدفــــاع  بـــطـــريـــقـــة تــعــتــمــد عـ
والــمــبــاريــات الــتــي خــاضــهــا في 
ــك«،  ــ ــيــــدال تــــؤكــــد ذلــ ــذه الــــمــــونــ ــ هــ

 أن تحصل هولندا على 
ً
متمنيا

لقب هذه البطولة.
ــبـــاراة  ــلـــمـ ــداده لـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وعــــــن اسـ
 
ً
قـــال فـــان غـــال »اســتــعــددنــا جــيــدا

لــــمــــبــــاراة الـــــيـــــوم، حـــتـــى ركـــــات 
الجزاء الترجيحية تدربنا عليها، 
وســنــقــدم كـــل مـــا لــديــنــا مـــن قــوة 

لتحقيق الفوز. علينا أن نتحمل 
الضغط خال المباراة«.

وأشاد مدرب هولندا بوصول 
المنتخب المغربي لربع نهائي 
ــبـــون  الــــمــــونــــديــــال، وقــــــال »الـــاعـ
المغاربة يقدمون مستوى فنيا 
 
ّ
عــالــيــا فـــي الـــمـــونـــديـــال، كــمــا أن
مــدرب المنتخب وليد الركراكي 

ُوِفق بشكل كبير«.
ــــب  ــــاعـ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال الـ
ــــدي مـــمـــفـــيـــس ديــــبــــاي  ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ الـ
»لويس فان غال مدرب كبير غّير 
الكثير فــي المنتخب والنتائج 
ــه  ــتـ ــتـــه ورؤيـ تــثــبــت ذلــــــك، صـــرامـ
وشــخــصــيــتــه مـــن أهــــم مــمــيــزات 
ــتـــخـــب قـــــــــوي، ونـــجـــح  ــنـ بـــــنـــــاء مـ
ــز قـــــــوة الـــمـــنـــتـــخـــب،  ــزيــ ــعــ ــي تــ ــ فــ

فـــــــهـــــــو مــــــــــــــــدرب لــــــــــه رؤيــــــــــة 
واضــحــة يــقــوم بإيصالها 
لعناصر المنتخب خال 

التدريبات«.

سكالوني: الخصم يقّدم كرة قدم عصرية
قال المدير الفني لمنتخب 
األرجنتين، ليونيل سكالوني، 
إن مــواجــهــة هــولــنــدا فـــي ربــع 
نــهــائــي الـــمـــونـــديـــال، ســتــكــون 
 الــخــصــم يــقــدم كــرة 

ّ
قــويــة، ألن

 الـــى انــه 
ً
قـــدم عــصــريــة، مــشــيــرا

»ال نريد استباق األمــور حول 
الـــخـــطـــة، الـــمـــدربـــون يــلــجــأون 
كــثــيــًرا إلــــى تــعــديــل األســـلـــوب 
على مدار المباراة، سنرى ما 

سيحدث«.
وتابع: »مندهش من انتشار 
األخبار حول إصابة رودريغو 
دي بول، المران كان مغلقا، هذا 
أمـــر غــريــب حـــول مــصــدر هــذه 

المعلومة«.
ولـــــــــــــــــفـــــــــــــــــت إلـــــــــــــى 
أنـــــــــــــه »حــــــــــالــــــــــة دي 
مــــاريــــا ورودريــــغــــو 
ستتحدد بعد مران 
الــيــوم، تدربنا على 

ركـــــات الــــجــــزاء، لــكــن ال نفكر 
فيها مطلقا ألنــهــا تــأتــي بعد 

الوقتين األصلي واإلضافي«.
ــات ربــــع  ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ وقــــــــــــال: »مــ
الـــنـــهـــائـــي يــمــكــنــهــا الـــوصـــول 
إلــى نهائي الــبــطــولــة، الفرص 
ــيــــع،  ــن الــــجــــمــ ــ ــيـ ــ ــة بـ ــ ــاويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ مـ
والـــتـــفـــاصـــيـــل تـــحـــســـم األمــــــر، 
ال يــمــكــن الـــبـــوح بــمــن أرشــحــه 

للتتويج«.
وشــــدد عــلــى أن »مــــا يــقــولــه 
فــان جــال مــدرب هولندا ليس 
ســــــــــًرا، كـــــــرة الـــــقـــــدم أصـــبـــحـــت 
تلعب كفريق، هولندا منتخب 
متوازن يملك مهاجمين، لكنهم 
يدافعون، هذه رؤيتي لهم في 

الوقت الحالي«.
وأوضح أنه »اليوم ستكون 
مباراة جميلة ورائعة، نتحدث 
ــــم مـــا  ــهـ ــ ــــديـ ــن لـ ــيـ ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ ــن مـ ــ ــ عـ
يقولونه في الهجوم، سنتابع 

ــم عـــــن قــــــــرب، نــتــحــلــى  ــهــ ــاعــ دفــ
بالهدوء وسنقدم كل ما لدينا 

للفوز على هولندا«.
ــل  ــ وزاد ســــــكــــــالــــــونــــــي: »كــ
الــاعــبــيــن لــديــنــا ســاهــمــوا في 

تطوير الفريق، فرنانديز العب 
جيد، نحن راضــون عما قدمه 

معنا حتى اآلن«.
وقال: »ديباال لم يلعب ألنني 
أراه غير جاهز، هو العب جيد 

يمكنه أن يكون أساسيا، لدينا 
26 العـــبـــا ونـــدفـــع بــالــاعــبــيــن 
المناسبين من وجهة نظرنا«.

ــــاف: »هــدفــنــا الــتــركــيــز  وأضــ
على الفوز في الوقت األصلي، 
هــذا أمــر مــهــم، نسعى لتجنب 
ــافــــي أو الــلــجــوء  الـــوقـــت اإلضــ

لركات الترجيح«.
ولــفــت إلــى أنــه »لــقــد تابعت 
بعض مباريات هولندا، نمتلك 
فرصة تحسين بعض المراكز، 
وهناك بعض أوجه االختاف، 
كـــل مــنــتــخــب وطـــنـــي لـــه هــويــة 

وأسلوب لعب مختلف«.
وختم: »منتخب األرجنتين 
يقّدم مستويات رائعة، علينا 
ــدم كـــــــرة قـــــــدم جــمــيــلــة  ــ ــقـ ــ أن نـ
أحـــيـــانـــا، وقـــاســـيـــة فـــي بعض 

األوقات«.

   ميسي نجم األرجنتين

دامفريس الورقة الرابحةدامفريس الورقة الرابحة

 
ً
يواجه النجم األرجنتيني ليونيل ميسي اختبارا
 آخــر نحو تحقيق حلمه في إعــادة لقب كأس 

ً
صعبا

العالم لكرة القدم إلى باده من جديد، حينما يلتقي 
منتخب األرجنتين نظيره الهولندي بدور الثمانية 
لــمــونــديــال قطر 2022، الــيــوم )الــجــمــعــة(، على ملعب 

لوسيل.
وتعتبر الــمــبــاراة بمنزلة نهائي مبكر للبطولة، 
ــاءات الــســابــقــة الــتــي  ــقـ ــلـ ــى األذهـــــــان الـ حــيــث تــعــيــد إلــ
جمعت بين المنتخبين في كأس العالم، والتي كان 
أبرزها المباراة النهائية لنسخة المسابقة عام 1978 
باألرجنتين، والتي توج من خالها منتخب راقصي 
التانغو بلقبه األول في البطولة، عقب فوزه 3-1 على 

منتخب الطواحين.
ويــأمــل كــا المنتخبين اقــتــنــاص بــطــاقــة الترشح 
للمربع الذهبي في البطولة األهــم واألقــوى في عالم 
الساحرة المستديرة، من أجل مواصلة أحامهما، حيث 
يتطلع منتخب األرجنتين للتتويج بلقبه الثالث في 
، في حين يبحث منتخب 

ً
البطولة، واألول منذ 36 عاما

هولندا عــن حمل كــأس العالم للمرة األولـــى، بعدما 
صعد للمباراة النهائية 3 مرات.

تصدر المجموعة الثالثة

وخال مسيرته بالنسخة الحالية للمونديال، صعد 
المنتخب األرجنتيني، الـــذي يشارك 
في كأس العالم للمرة الـ 18، إلى دور 
الـ 16 عقب تصدره ترتيب المجموعة 

الثالثة، التي ضمت منتخبات بولندا 
والمكسيك والــســعــوديــة، برصيد 6 

نقاط، من فوزين وخسارة وحيدة.
وتـــأهـــل مــنــتــخــب األرجــنــتــيــن لـــدور 

الثمانية بالبطولة للمرة السابعة في 
النسخ العشر األخيرة للبطولة، إثر تغلبه 

2 - 1 على منتخب أستراليا في دور الـ 16، 
 بلوغ المربع الذهبي للمونديال 

ً
حيث يأمل حاليا

للمرة السادسة في تاريخه، والثانية في آخر 3 نسخ.
ويدين منتخب األرجنتين بفضل كبير في صعوده 
إلــى هــذا الـــدور لميسي، الـــذي ســاهــم بأربعة أهــداف 
مــن إجــمــالــي 7 أهــــداف أحــرزهــا الــفــريــق فــي البطولة 
حتى اآلن، عقب تسجيله 3 أهــداف، وقيامه بتمريرة 

حاسمة واحدة.
ويأمل ميسي، الذي توج بجائزة أفضل العب في 
الــعــالــم 7 مـــرات، كتابة اســمــه بــحــروف مــن ذهــب في 
تاريخ كرة القدم العالمية مع مواطنه الراحل دييغو 
مارادونا واألسطورة البرازيلي بيليه، اللذين جمعا 
بــيــن الــمــهــارة الــمــذهــلــة وحــصــد األلـــقـــاب والــجــوائــز 
والشعبية الطاغية، إضافة للفوز بكأس العالم، الذي 
مــــازال العـــب بــاريــس ســـان جــرمــان الــفــرنــســي يحلم 

بتتويجه األول بها.
ــل مــيــســي صــنــاعــة الــتــاريــخ مـــع المنتخب  ــ وواصـ
األرجنتيني في المونديال، عقب افتتاحه التسجيل 
خال مباراة أستراليا، التي شهدت خوضه المباراة 
رقــم 1000 فــي مسيرته داخـــل المستطيل األخــضــر، 
سواء مع منتخب باده، أو مع فريقيه؛ الحالي باريس 

سان جرمان، والسابق برشلونة اإلسباني.
ورغم أن هذا الهدف هو األول لميسي في األدوار 
اإلقصائية بالمونديال، لكنه حمل الرقم 9 في سجل 
أهدافه مع األرجنتين خال مسيرته الطويلة بكأس 
العالم، التي بدأت في نسخة 
عام 2006 بألمانيا، ليصبح 
ــيــــد  ــى ُبــــــعــــــد هـــــــــدف وحــ ــ ــلـ ــ عـ

مــن أجـــل مــعــادلــة الــمــهــاجــم الــســابــق جابرييل 
بــاتــيــســتــوتــا، الــــهــــداف الـــتـــاريـــخـــي للمنتخب 

الاتيني في المونديال.
ــــزز مــيــســي تـــصـــدره لــقــائــمــة الــهــدافــيــن  وعـ
التاريخيين لمنتخب األرجنتين، بتسجيله 
 في 169 مباراة خاضها مع الفريق 

ً
94 هدفا

بمختلف المسابقات، كما وصل إلى هدفه 
الـ 14 مع الفريق خال عام 2022، أكثر من أي 

عام ميادي آخر.

مهمة صعبة

من جانبه، يحلم منتخب هولندا بالظهور في 
الدور قبل النهائي لكأس العالم للمرة السادسة 
في تاريخه، في مشاركته الـ 11 بالمونديال، رغم 

صعوبة المهمة التي تنتظره.
ر فـــريـــق الـــمـــدرب الــمــخــضــرم لــويــس  وتـــصـــدَّ
فان غال ترتيب المجموعة األولى، التي ضمت 
منتخبات قطر والسنغال واإلكوادور، برصيد 7 

.
ً
 فوزين وتعاداًل وحيدا

ً
نقاط، محققا

ولم يجد المنتخب الهولندي أدنى صعوبة 
في اجتياز نظيره األميركي بدور الـ 16، بعدما 
تــغــلــب عــلــيــه 3-1، حــيــث حــســمــت خـــبـــرة العــبــيــه 
الــمــوقــف لمصلحتهم، رغــم مــحــاوالت المنتخب 

األميركي تحقيق المفاجأة.
ووضع دينزل دومفريس بصمته على أهداف 

منتخب هولندا في الــمــبــاراة، بعدما صنع هدفي 
زميليه ممفيس ديباي ودالــي بليند، قبل أن يحرز 

الهدف الثالث للمنتخب البرتقالي.
ويتطلع منتخب هولندا للثأر مــن خسارته أمــام 
األرجنتين بركات الترجيح في آخــر مواجهة جرت 
بينهما بكأس العالم، في الدور قبل النهائي بنسخة 

2014 فـــي الـــبـــرازيـــل، حــيــث كـــان فـــان غـــال يتولى 
حينها قيادة المنتخب الهولندي. 

 )د ب أ(

ليونيل سكالوني

فان غال

https://www.aljarida.com/article/7335


صراع التلميذ واالستاذصراع التلميذ واالستاذ
هــو أصغر مــدرب فــي مــونــديــال قطر لكرة الــقــدم، لكن في 
 يأمل األرجنتيني ليونيل سكالوني إثبات أن 

ً
سن الـ 44 عاما

 عندما يواجه األستاذ الهولندي لويس 
ً
قلة خبرته لن تقف عائقا

فان خال، اليوم )الجمعة(، في الدور ربع النهائي.
 
ً
اختبر تجربة المونديال للمرة األولى في روسيا 2018 مساعدا

من 
ُ
للمدرب خورخي سامباولي، وعقب فشل الخروج من الدور ث

النهائي أمام فرنسا 3-4، لم يكن سكالوني الخيار األول لتسلم 
زمام األمور الفنية في »البيسيليستي«.

ن  ومن دون أي تجربة سابقة مهمة على الصعيد التدريبي، عيَّ
 خالل عملية 

ً
 مؤقتا

ً
االتحاد األرجنتيني للعبة سكالوني مدربا

البحث عن بديل لسامباولي، لكن في النهاية فرض نفسه، وحصل 
 حتى عام 2026.

ً
على عقد نهائي، تم تجديده أخيرا

وبات سكالوني محط تقدير الجميع، بعدما أنهى فترة عجاف 
 بالفوز بـ »كوبا أميركا« أمام 

ً
لـ »راقصي التانغو« استمرت 28 عاما

البلد المضيف والعدو اللدود البرازيل 1 - صفر.
نجح، حيث فشل كل من دانيال باساريال، ومارسيلو بييلسا، 
وألــيــخــانــدرو ســابــيــال وخـــيـــراردو مــارتــيــنــو، واألبــــرز األســطــورة 
الراحل دييغو أرماندو مــارادونــا، الــذي تولى تدريب المنتخب 

لفترة عامين.
وبـــاتـــت صــفــعــة الـــخـــســـارة أمــــام الــســعــوديــة 1-2 فـــي مستهل 
مبارياتها بدور المجموعات، كارثة وطنية، وكادت تحطم أحالم 
األعظم في التاريخ، وفق عشاق الكرة المستديرة، ليونيل ميسي.
وبــــداًل مــن أن يــخــاف أو يــرتــجــف، طــالــب ســكــالــونــي الجميع 
 القلق في القلوب، وبالفعل بثت األرجنتين 

ً
بالهدوء والروية، مبددا

، بــفــوزيــن على المكسيك وبولندا 
ً
الـــروح فــي شرايينها مــجــددا

بالنتيجة ذاتها )2 - صفر(، لتتصدر مجموعتها، قبل أن تفوز 
من النهائي.

ُ
على أستراليا 2-1 في ث

ديباي... عودة الروح إلى الجسدديباي... عودة الروح إلى الجسد
ــدرب هـــولـــنـــدا، لــويــس فـــان خـــال،  يــعــتــبــر مــ
من مدرسة ملتزمة ال تخالف مبادئها، لكنه 
وضــعــهــا جــانــبــا بــعــض الـــشـــيء عــنــدمــا أعـــاد 
الـــروح الــى جسد نجمه »الــمــصــاب« ممفيس 
ــه عــشــيــة  ــدا إيـــمـــانـــه الـــكـــبـــيـــر بــ ــؤكــ ــــاي، مــ ــبـ ــ ديـ

مونديال قطر 2022.
وبــدأ ديــبــاي مسيرته الدولية عندما كان 
ــتـــل مـــع مــنــتــخــب بـــالده  ــا، واحـ ــامـ يــبــلــغ 20 عـ
المركز الثالث تحت قيادة فان خال في كأس 
ا من الفريق الذي  العالم 2014، لكنه كان جزء
غاب عن المشاركة في روسيا قبل 4 سنوات. 
وأعــاد فــان خــال بحذر ديــبــاي إلــى الفريق 
بعد تعرضه لإلصابة، واستخدمه كبديل في 
أول مباراتين لهولندا بالبطولة، فساعد في 
صنع أحد األهداف عندما فازت هولندا 0-2 
على السنغال في مباراتها االفتتاحية، ولعب 
الشوط الثاني بالتعادل 1-1 مع اإلكــوادور، 
ثــم بـــدأ ديــبــاي أول مـــبـــاراة لــه مــنــذ أكــثــر من 
شــهــريــن، حــيــث حــســم الــمــنــتــخــب الــبــرتــقــالــي 
مكانه في األدوار اإلقصائية بفوزه 2-0 على 

قطر المضيفة.

وفي مواجهة األميركيين الموهوبين 
ولكن قليلي الخبرة، توج ديباي هجمة 
رائعة شهدت 21 تمريرة بإحراز الهدف 
األول في الفوز 3-1، وكان هدفه الـ43 في 
85 مباراة دولية مع هولندا منذ ظهوره 
األول عام 2013، مما دفعه إلى التفوق 
ــيـــالر، لــيــصــبــح  ــتـ ــونـ عـــلـــى كـــــالس-يـــــان هـ

على مسافة 7 أهداف من الرقم القياسي 
المسجل باسم روبن فان بيرسي.

واجــتــمــع شــمــل فــــان خــــال وديـــبـــاي مــن 
جــديــد فـــي الــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، وهــمــا 

يــحــلــمــان بــقــيــادة هــولــنــدا - الــتــي لم 
تهزم في 19 مباراة منذ تولي فان 

خــال لفترة ثالثة أغسطس 2021 
- لــلــفــوز بـــأول لــقــب لــهــا فــي كــأس 

العالم.

ديباي نجم هولندا

فان دايك: لن نخوض المواجهة 
ضد ميسي فقط

أبـــرز مــدافــع هــولــنــدا فيرخيل 
فــان دايـــك تأثير ليونيل ميسي 
في المباريات، ولكنه أشــار إلى 
ــيــــن آخـــــريـــــن فــي  ــبــ ــتــــوى العــ مــــســ
ــنـــي الــــذي  ــيـ ــتـ ــنـ الـــمـــنـــتـــخـــب األرجـ
سيواجهه اليوم، في مباراة ربع 

نهائي مونديال قطر 2022.
ــول:  ــ ــربـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــــــال مــــــــدافــــــــع لـ
»ميسي من أفضل الالعبين مع 
كريسيتيانو رونالدو في العقود 
األخــيــرة. يجب احترامه لقاء ما 

حققه«.
وأضــــــــــــــــاف »لـــــكـــــنـــــنـــــا ال 

نــــســــتــــعــــد لــــمــــواجــــهــــتــــه 
ــــن لـــمـــواجـــهـــة  ــكـ ــ ــقــــط ولـ فــ
كــل منتخب األرجنتين. 
صــــــحــــــيــــــح أنـــــــــــــــه يــــــقــــــود 

األرجنتين. نعرف أن ميسي 
ــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ جـــــــيـــــــد. األرجـ

لــــديــــهــــا العــــبــــون 
كثيرون جيدون 
يــمــكــنــهــم صــنــع 
الفارق. كثيرون 
يجب مراقبتهم. 

ــكــــن هــــولــــنــــدا ال  لــ
تلعب ضــد ميسي، 

ــنــــدا ضــد  ــن هــــولــ ــكــ ولــ
األرجنتين«.

وأكـــــد أن فــريــقــه اســتــعــد لكل 
الــســيــنــاريــوهــات الــمــحــتــمــلــة في 
ــبــــاراة، ولــكــنــه أشـــــار إلــــى أن  الــــمــ
»األمور تصبح مختلفة في ملعب 
به 80 ألــف متفرج، وحين يكون 

نصف النهائي على المحك«.
ولم تخسر هولندا أي مباراة 
فـــي الــبــطــولــة حــتــى اآلن، ولــكــن 
الجماهير لم تتوقف عن انتقاد 

فريق المدرب لويس فان غال.
وقال فان دايــك: »ال تضايقني 
االنـــــــتـــــــقـــــــادات، حــــتــــى أنـــنـــي 
اتـــفـــهـــمـــهـــا. نــــحــــن أيـــضـــا 
نعتقد أن طــريــقــة لعبنا 
قــابــلــة للتحسن. اليـــزال 
هناك هامش للتحسن. 
الـــجـــيـــد هــو 
أننا نحرز 

تقدما«.
)إفي(

فان دايك

تاريخ زاخر يجمع بين المنتخبين 
األرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي والـــــــهـــــــولـــــــنـــــــدي فـــي 
مواجهاتهما السابقة، الــتــي شهدت 

منافسة محتدمة بينهما.
والــــتــــقــــى الـــمـــنـــتـــخـــبـــان فـــــي أربـــــع 
مواجهات نارية سابقة، جاءت كاآلتي: 
وقفت األرجنتين عاجزة أمام »الكرة 
الــشــامــلــة« الــتــي قــدمــتــهــا هــولــنــدا في 

مواجهتهما فــي كــأس الــعــالــم 1974، 
منذ صافرة البداية حتى النهاية، ما 
أدى إلى سقوطها بنتيجة ٠-٤ ال توفي 

حتى مدى تفوق الهولنديين.
كــــــــان يــــــوهــــــان كــــــرويــــــف فــــــي أوج 
 التسجيل 

ً
 ومختتما

ً
اته مفتتحا عطاء

م فيها »البرتقالي« أداًء  في مباراة قدَّ
 بــتــكــتــيــكــات جــــديــــدة أحـــدثـــت 

ً
مــــذهــــال

نقلة نوعية فــي كــرة الــقــدم الحديثة. 
وساهم هذا الفوز بخروج األرجنتين 
مــن الـــدور الــثــانــي لـــدور المجموعات 
)وفق النظام حينها(، وتأهلت هولندا 
إلى النهائي، لتسقط أمام غيرد مولر 

وألمانيا الغربية.

رد الدين عام 1978

ورد الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي الــديــن 
لضيفه الهولندي في نهائي كأس العالم 
1978، فـــي غـــيـــاب كــــرويــــف، الـــــذي وقــع 
ضحية لمحاولة اختطاف مروعة قبل 
البطولة، حيث خسرت هولندا النهائي 
الثاني على التوالي ضد الدولة المضيفة 
في نسخة استخدمها المجلس العسكري 

األرجنتيني لتبييض صورته.
انتشرت مــزاعــم التالعب فــي نتائج 
المباريات والضغط السياسي لمصلحة 
األرجنتين طوال البطولة، لكن المنافسة 
المشدودة والعنيفة في بعض األحيان 
كادت تبتسم لهولندا، لو لم يصد القائم 
تسديدة روب رنسنبرينك في اللحظة 

األخيرة.

حققت األرجنتين لقبها األول بكأس 
الـــعـــالـــم فـــي الــتــمــديــد، بــفــضــل نجمها 
ماريو كمبيس، الذي افتتح التسجيل 
في الوقت األصلي )1-1(، قبل أن يمنح 
 رصيده 

ً
التقدم لبالده في التمديد، رافعا

ــداف بـــالـــبـــطـــولـــة، لــتــفــوز  ــ ــ ــــى ســـتـــة أهـ إلـ
األرجنتين في نهاية المطاف 1-3.

 لمسة بيركامب 

سجل دنيس بيركامب العديد من 
األهــــداف المذهلة فــي مسيرته، لكن 
قلة منها تضاهي أهمية أو جمالية 
ذاك الذي حققه بالدقيقة 90 في ربع 
 
ً
نهائي مونديال فرنسا 1998، مانحا

.1-2 
ً
 قاتال

ً
هولندا فوزا

ــــت األفــضــلــيــة لــأرجــنــتــيــن في  دانـ
ربع الساعة األخير، لكنها لم تستفد، 
ــبــــاراة فــــي طــريــقــهــا إلـــى  وكــــانــــت الــــمــ
شوطين إضافيين، لكن لمسة سحرية 

حسمت الفوز.
ــال، الــــمــــدرب  ــ ــ قـــــاد لــــويــــس فـــــان خـ
الحالي، هولندا في مونديال 2014 
بالبرازيل عندما سقطت في نصف 

الـــنـــهـــائـــي بــــركــــالت الـــتـــرجـــيـــح أمــــام 
األرجنتين.

ــيـــرســـي وأريــــــن  كــــــان روبـــــــن فــــــان بـ
روبــن في تصرف الــمــدرب الفذ، فيما 
كــان ميسي فــي ذروة مستوياته مع 

منتخب التانغو، لكن المباراة انتهت 
بالتعادل السلبي بعد الوقتين األصلي 
واإلضافي الفقيرين بالفرص، وخرجت 
هولندا بعد خسارتها ٢-٤ بركلتين 
أهدرهما رون فالر وويسلي سنايدر.

ــى  فـــيـــمـــا مــــضــــت األرجــــنــــتــــيــــن إلــ
النهائي، وخسرته ضد ألمانيا 0-1 
فــي التمديد، ليبقى آخــر إنــجــاز لها 

في عام 1986.

جانب من مواجهة األرجنتين 
وهولندا عام 1978

بيركامب نجم هولندا يسجل في مرمى األرجنتين بمونديال 1998

نوبرت: ليونيل قد يهدر ضربات الجزاء
قــــــــال أنــــــــدريــــــــاس نـــــوبـــــرت، 
ــى الـــمـــنـــتـــخـــب  ــ ــرمــ ــ حـــــــــــارس مــ
الهولندي، إن ليونيل ميسي 
نجم وقائد منتخب األرجنتين 
ــد يـــهـــدر« ضــربــات  »بـــشـــر« و»قــ
الــجــزاء، قبل لقاء المنتخبين 
اليوم في دور الثمانية بكأس 

العالم لكرة القدم بقطر.
وسجل ميسي في المشاركة 
ــه بـــكـــأس الــعــالــم  الـــخـــامـــســـة لــ
ثــالثــة أهـــداف بقطر، ليساعد 
الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي على 
الـــوصـــول إلــــى دور الــثــمــانــيــة 
بالبطولة، ليرفع رصيده من 
األهداف الدولية إلى 94 هدفا.
ونــجــح مــيــســي فــي تحويل 
21 مــن أصــل 26 ضــربــة جــزاء 
إلــــــــى أهــــــــــــداف فــــــي مـــســـيـــرتـــه 
الـــدولـــيـــة، وكـــانـــت واحـــــدة من 
إخفاقاته في ضربات الترجيح 
بالمباراة التي فاز بها الفريق 
على نظيره البولندي في آخر 
مــبــاريــات دور الــمــجــمــوعــات، 
رغم تسجيله من ضربة جزاء 
فــي مــواجــهــة الــســعــوديــة التي 

خسرها منتخب بالده 2-1.
ومــــــــــع خــــــــــــروج مـــنـــتـــخـــبـــي 
إســبــانــيــا والــيــابــان بضربات 
الترجيح في دور الستة عشر، 

يبدو نوبرت جاهزا للتحدي 
فـــــــي حـــــــــال وصــــــلــــــت مــــــبــــــاراة 
منتخب بالده أمام األرجنتين 
إلى ضربات الترجيح وواجه 

ميسي خاللها.

وقــال نوبرت للصحافيين: 
ــر  ــه مــثــلــنــا، هـــو بـــشـــر، األمـ ــ »إنـ
يتعلق باللحظة«، مضيفا: »قد 
يهدر أيضا ولقد رأينا ذلك في 

بداية البطولة«.

وكـــــان طـــريـــق نـــوبـــرت لكي 
يــصــبــح الــــحــــارس األســـاســـي 
لــمــنــتــخــب هـــولـــنـــدا فــــي كـــأس 
العالم غير تقليدي، حيث كان 
قد رحل عن فريق دوردريخت 
بــالــدرجــة الثانية فــي هولندا 

قبل عامين.
وكان الالعب يعتزم اعتزال 
كــــرة الـــقـــدم رغــــم تــوقــيــعــه مع 
نــــادي جـــو أهــيــد إيــغــلــز فيما 
بعد أوائـــل عــام 2021، وحقق 
نــجــاحــا مـــع الـــفـــريـــق، قــبــل أن 
ينضم إلى هيرنفين في مايو 

بنفس العام.
وكـــان أداؤه كــافــيــا ليتلقى 
ــام للمنتخب  ــمـ دعـــــوة االنـــضـ
الـــهـــولـــنـــدي فـــي كــــأس الــعــالــم 
بقطر، وأصــبــح نــوبــرت ثاني 
حــــارس مــرمــى يــبــدأ مسيرته 
الــدولــيــة مــع منتخب هولندا 
من خالل كأس العالم، حينما 
شارك في المباراة األولى التي 
انتهت بالفوز على السنغال 

2 - صفر. 
)د ب أ(

أندرياس نوبرت

نات
ّ
ن الوتارو بمسك

ْ
ناتحق

ّ
ن الوتارو بمسك

ْ
حق

قــــال وكـــيـــل أعـــمـــال الوتـــــارو 
مارتينيز، أليخاندرو كاماتشو، 
إن مــهــاجــم األرجـــنـــتـــيـــن تلقى 
مــســكــنــات ألــــم قــويــة حــقــنــا في 
الـــكـــاحـــل، لــيــتــمــكــن مــــن الــلــعــب 

بكأس العالم لكرة القدم.
ــارك الوتــــــــارو أســاســيــا  ــ ــ وشـ
فـــي الـــخـــســـارة الــمــفــاجــئــة أمـــام 
الـــســـعـــوديـــة فــــي مــســتــهــل دور 
ــــات، حــــيــــث ألـــغـــى  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ
الحكم هدفين سجلهما بداعي 
التسلل، وكذلك في الفوز على 

المكسيك.
ــر مـــيـــالن«  ــ ــتـ ــ لـــكـــن العــــــب »إنـ
شــــــــــارك بـــــديـــــال فــــــي الــــدقــــائــــق 
األخيرة من مواجهة بولندا، في 
ختام دور المجموعات وكذلك 
أمـــام أســتــرالــيــا فــي دور الـــ 16، 
مما أثــار تساؤالت في وسائل 
اإلعـــالم المحلية بــشــأن حالته 

البدنية.
وقال كاماتشو لمحطة الريد 
اإلذاعية األرجنتينية: »تم حقن 
الوتارو ألنه يعاني ألما شديدا 

في الكاحل، مضيفا: »هو يعمل 
جاهدا على التخلص من ذلك 
ــم، وبــعــدهــا ســيــنــطــلــق إلــى  ــ األلـ
أرضية الملعب. مارتينيز أحد 

أفضل الالعبين في العالم«.
وتـــابـــع: »يــتــمــتــع بــالــصــالبــة 
 عــــدم احــتــســاب 

ّ
الــذهــنــيــة، لــكــن

ــا أمــــــــــام  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــن سـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدفـ ــ ــ هـ
السعودية، كان صعبا عليه«.

الوتارو

4 مواجهات نارية بين األرجنتين وهولندا

https://www.aljarida.com/article/7304
https://www.aljarida.com/article/7300
https://www.aljarida.com/article/7298
https://www.aljarida.com/article/7302
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https://www.aljarida.com/article/7330
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السيليساو لمواصلة الرقص في مواجهة مودريتش ورفاقه

يواجه المنتخب البرازيلي 
لكرة القدم كرواتيا اليوم، 

على استاد المدينة التعليمية 
بقطر، في ربع نهائي 

 عن بطاقة 
ً
المونديال، بحثا

التأهل للدور قبل النهائي.

يريد منتخب البرازيل والعبوه الذين 
رقصوا طويال بعد كل هدف في مرمى 
ــا الــجــنــوبــيــة فـــي ثــمــن الــنــهــائــي،  كـــوريـ
مواصلة النسج على المنوال ذاته عندما 
يواجهون كرواتيا المتجّددة في الدور 
ربع النهائي، اليوم على استاد المدينة 
التعليمية في ربع نهائي مونديال 2022.

وتحّول الفوز البرازيلي على المنتخب 
اآلســــيــــوي 4-1 فـــي ثــمــن الــنــهــائــي الــى 
كــرنــفــال فــي الــمــدرجــات وعــلــى أرضــيــة 
ــبـــون مع  الــمــلــعــب، حــيــث تــنــاغــم الـــالعـ
الجمهور، فشّكلوا دائــرة صغرى داخل 
الــمــلــعــب لــالحــتــفــال بــكــل مـــن األهـــــداف 
األربعة، فكانت احتفاالتهم امتدادا لتلك 
في المدرجات، وأكــدت اللحمة الكبيرة 

بين مختلف أفراده.
ولــم يــتــردد المهاجم ريشارليسون 
الــذي قام برقصة »الحمام« في التوجه 

مباشرة بعد تسجيله الهدف الثالث 
الى مدربه الذي قام بدوره بالرقص.

وبعد دور مجموعات من دون تألق 
واضــح، أظهرت البرازيل، بطلة العالم 5 
مـــرات )رقـــم قــيــاســي(، وجهها الحقيقي 
ضد كوريا الجنوبية بفوز عريض 1-4 
في مباراة حسمت نتيجتها في الشوط 
األول، واكتفت بإدارتها في الشوط الثاني.

وشهدت المباراة عودة نجمها نيمار 
بعد غيابه عن المباراتين األخيرتين في 
دور المجموعات ضــد ســويــســرا وأمــام 

الكاميرون.
ويملك المنتخب البرازيلي اكثر من 
ورقة رابحة، السيما في خط المقدمة الذي 
يضم ريشارليسون الذي سجل 3 أهداف 
حتى اآلن، بــاإلضــافــة إلـــى فينيسيوس 
جونيور ونيمار، كما انه يتمتع بالخبرة 
 من الحارس 

ً
ا في مختلف خطوطه بــدء

الــيــســون بــيــكــر، مــــــرورا بــثــنــائــي قلب 
الدفاع المكون من ماركينيوس وتياغو 
سيلفا، وصوال الى خط الوسط بوجود 

كازيميرو.

كرواتيا جديدة

فــي المقابل، قامت كرواتيا بتجديد 
تشكيلتها مــنــذ حــلــولــهــا وصــيــفــة في 
نسخة مونديال 2018 ولــم يتبق سوى 
عدد قليل من المحاربين القدامى بينهم 
القائد الملهم لوكا مودريتش والجناح 
إيفان بيريشيتش. واعتبر مدربها زالتكو 
داليتش أن هذا الجيل ال ينبغي مقارنته 
بــالــفــريــق الــــذي هــزمــتــه فــرنــســا 4-2 في 
النهائي الماضي في روسيا، عندما كان 
يضم بنسبة كبيرة العبين يدافعون عن 

أندية النخبة في اوروبا.

ــال دالــيــتــش »لــقــد حققنا بالفعل  وقــ
نتيجة تــاريــخــيــة بــعــد حــصــولــنــا على 
الميدالية الفضية في 2018 والبرونزية 
في 1998، وهذه هي ثالث أفضل نتيجة 

لكرواتيا في كأس العالم«.
ــابـــع »لــــن أقـــــوم بــــإجــــراء مــقــارنــات  وتـ
مع فريق 2018، ألنــك عندما تنظر إلى 
العبينا في تلك الفترة، تجد انهم كانوا 
يلعبون في اندية مثل برشلونة وإنتر 
ــــال مــدريــد  ويــوفــنــتــوس ولــيــفــربــول وريـ

بالطبع«.
وتابع »أما اليوم، فلدينا ستة العبين 
من الدرجة األولــى الكرواتية، إنه فريق 
مختلف. لكني أرفع قبعتي لهذا الجيل 

ألنهم يلعبون بشكل رائع«.
ــوز الــعــريــض  ــفــ ــن الــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
للبرازيل على كوريا الجنوبية 4-1 في 
ثمن النهائي، فإن داليتش يعتقد ان فريقه 

يستطيع أن يكون ندا للبرازيل الوحيدة 
المشاركة بجميع نسخ البطولة.

فريق مخيف

الــمــبــاراة هــي المواجهة الثالثة بين 
الــبــرازيــل وكــرواتــيــا فــي النهائيات، وقد 
فازت االولى 1 - صفر في مونديال 2006، 
و3-1 في مونديال 2014 عندما استضافت 

البطولة.
ــا الـــكـــبـــيـــر عــلــى  ــ ــــوزهـ ــل فـ ــبــ وقــ

كوريا الجنوبية، تفّوقت 
الــبــرازيــل على صربيا 
2-0 وســــويــــســــرا 0-1 
ثـــم خــســرت بتشكيلة 

رديفة بعد ضمان تأهلها 
أمــام الكاميرون 0-1 ألول مــرة امام 

خصم إفريقي.

ــة فــي  ــيــ ــانــ ــلــــت ثــ ــّحــ ــا، فــ ــ ــيــ ــ ــرواتــ ــ أمـــــــا كــ
مجموعتها وراء المغرب الــذي تعادلت 
، ثم تغلبت على كندا 1-4 

ً
معه افتتاحا

وتعادلت مع بلجيكا دون أهـــداف. وفي 
ثمن النهائي، تفوقت على اليابان بركالت 
الترجيح 3-1 مع ثالث صدات لحارسها 
دومــيــنــيــك ليفاكوفيتش، بــعــد الــتــعــادل 
في الوقتين األصلي 

واالضافي.
)أ ف ب(

٦:00م
كرواتيا x البرازيل

... والعبو البرازيل خالل مباراة سابقة العبو كرواتيا خالل مباراة سابقة

نيمار جونيور »عقدة« كرواتيا
يعد نيمار جونيور، مهاجم باريس ســان جرمان، 
ونــجــم المنتخب الــبــرازيــلــي، بمنزلة الــعــقــدة لمنتخب 
كرواتيا، قبل مواجهة الفريقين المنتظرة اليوم في ربع 
نهائي مونديال 2022 بقطر، فنيمار لعب دورا حاسما 
فــي انتصار الــبــرازيــل على كرواتيا فــي آخــر مباراتين 
جمعت المنتخبين، إذ سجل 3 من أصل 5 أهداف هزت 

شباك الفريق البلقاني.
وستكون مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم في ملعب 
المدينة التعليمية الخامسة بين الفريقين، علما أن 
الــتــاريــخ يساند منتخب »السيليساو«، حيث إنــه فاز 
بثالث مباريات، بينما انتهى اللقاء الرابع بالتعادل 1-1.
المثير فــي األمــر أن لوكا مــودريــتــش، قائد منتخب 
كــرواتــيــا الـــذي قــد يــكــون مــونــديــال قــطــر األخــيــر لــه في 
مشواره، كان يجلس على مقاعد البدالء في أول مواجهة 

بين الفريقين بكأس عالم.
كــان ذلــك في نسخة ألمانيا 2006 بالجولة األولــى، 
وتحديدا في 13 يونيو بالملعب األولمبي في برلين، 
وكــان مودريتش يبلغ وقتها 19 عاما، لكنه ظل على 
مــقــاعــد الـــبـــدالء، وانــتــهــى الــلــقــاء بــفــوز الــبــرازيــل بهدف 

نظيف من توقيع كاكا.
وفــي المواجهة التالية كــان مــودريــتــش أحــد نجوم 

اللقاء الذي أقيم في كأس العالم 2014 بالبرازيل بالجولة 
األولــى أيضا في ملعب »أرينا كورينثيانز«، واستهل 
وقتها »السيليساو« مشواره في البطولة باالنتصار 1-3.

لكن هذا االنتصار لم يأت بسهولة، ال سيما أن هدف 
كرواتيا جاء عبر مارسيلو بالخطأ في مرماه، واستطاع 
نيمار أن يدرك التعادل ثم يتقدم بهدفين )29 و71( بينما 

سجل أوسكار الهدف الثالث.
ــر مـــواجـــهـــة جــمــعــت  ــ ــان نـــيـــمـــار أيـــضـــا نــجــمــا آخـ ــ وكــ
الفريقين، وكانت ودية في 3 يونيو 2018 في »أنفيلد«، 
حيث كــان بديال ولــم يشارك ســوى في الشوط الثاني 

ليحسم اللقاء.
وسجل نيمار الــهــدف األول بــالــمــبــاراة، التي شــارك 
فيها مودريتش بالتشكيل األساسي )69(، بينما سجل 
فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 93 لينتهي اللقاء 

بفوز البرازيل بثنائية نظيفة.
وحظيت تلك المواجهة بمشاركة كاسيميرو، صخرة 
دفاع البرازيل، والذي سيعود لالصطدام بمودريتش، 
بعد التجارب والنجاحات التي حققاها معا في صفوف 
ريال مدريد، ولكن سيعود نيمار ليخطف األنظار الذي 
بالتأكيد تضعه كرواتيا وصيفة النسخة الماضية من 
كأس العالم في الحسبان.                                  )إفي(

تيتي: الكروات يملكون عناصر تكتيكية قوية
أّكـــد مـــدّرب منتخب الــبــرازيــل 
ــه ســــيــــواصــــل الـــرقـــص  ــ تـــيـــتـــي أنــ
، عشية 

ً
عندما يسّجل فريقه هدفا

مواجهته لكرواتيا في الدور ربع 
النهائي من مونديال قطر 2022 
في كرة القدم على استاد المدينة 

التعليمية اليوم.
 عــلــى 

ً
ــــالم تــيــتــي ردا ــاء كـ ــ وجــ

بــعــض األصـــــوات الــتــي ارتــفــعــت 
ــة الــــالعــــبــــيــــن  ــغــ ــالــ ــبــ ــدة مــ ــقــ ــتــ ــنــ مــ
البرازيليين في االحتفال، بكل من 
األهــداف األربعة التي سجلوها 
في مرمى كوريا الجنوبية )1-4( 

في الدور ثمن النهائي.

ورد تــــيــــتــــي فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي أمس بقوله »ال أريد 
التعقيب على أناس ال يعرفون 
أو عــلــى عـــدم درايــــة بثقافتنا 
ــا، وظـــيـــفـــتـــي احــــتــــرام  ــنــ وفــــرحــ
عملي، وسأظل كما انــا عليه، 

احترم ثقافة االخرين«.
وأضاف »من يعرفني يدرك 
انـــي أحـــب الـــرقـــص، وبــالــتــالــي 
ســــــــأواصــــــــل الــــــــرقــــــــص. حـــتـــى 
االطــــفــــال الـــصـــغـــار يــرقــصــون 
بــهــذه الــطــريــقــة، وال اعــتــقــد ان 
هذه الطريقة تقلل من احترام 

احد«.

ووصف المنتخب الكرواتي 
وصيف النسخة األخــيــرة من 
مـــونـــديـــال 2018 بـــأنـــه »يــمــلــك 
عـــنـــاصـــر قــــويــــة مــــن الــنــاحــيــة 
ــتــــعــــون  ــمــ ــتــ الــــتــــكــــتــــيــــكــــيــــة، ويــ
ــارات عـــالـــيـــة، واالمــــــــر ال  ــهــ ــمــ بــ

يتعلق فقط بتمرير الكرة«. 
وتـــطـــرق الــــى عــــدم تسجيل 
فــريــقــه أي هــــدف فـــي الــشــوط 
األول فـــي دور الــمــجــمــوعــات، 
ــا  ــيــ ــربــ حــــــيــــــث فـــــــــــاز عــــــلــــــى صــ
)2  - صــفــر(، وعــلــى سويسرا 
ــر( قـــبـــل ان يــخــســر  ــفــ )1 - صــ
ــة أمـــــام  ــ ــفـ ــ ــرديـ ــ بـــالـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـ

الكاميرون )صفر- 1(، بعد ان 
ضــمــن الــتــأهــل فــقــال »نــحــاول 
التسجيل بأقرب وقــت ممكن، 
ــن هـــــــذا األمـــــــــر ال يــحــصــل  ــكــ لــ
 ان السيليساو 

ً
دائـــمـــا«، عــلــمــا

سجل رباعية في أول 36 دقيقة 
بمواجهة كوريا الجنوبية.

دانيلو سعيد بدعم األساطير

في المقابل، تحدث الظهير 
األيمن دانيلو عن اهمية الدعم 
الـــذي يلقاه العــبــو المنتخب 
مــن اســاطــيــر الــبــرازيــل امــثــال 

ــدو، وكـــاكـــا  ــالــــ الــــظــــاهــــرة رونــــ
وكافو قائد المنتخب الفائز 
باللقب العالمي للمرة االخيرة 
عــام 2002 بقوله »مــن المهم 
ان يكون لدينا هذا الدعم من 
النجوم، اجمل الذكريات لدي 
هــي مــع رونـــالـــدو فــي نهائي 
مــونــديــال 2002. اتــذكــر انني 
كنت اركض في الشارع حامال 
العلم البرازيلي في النهائي«.

ــد قــــدرتــــه عـــلـــى الــلــعــب  ــ وأكــ
فــي اكــثــر مــن مــركــز فــي الخط 
الخلفي، وقال في هذا الصدد 
»انــــــا تــعــافــيــت مــــن اصــابــتــي 
ومتاح لشغل أي مركز يطلبه 

مني المدرب«.
وكــــان دانــيــلــو الــــذي يلعب 
على الجهة اليمنى من الدفاع 
حل بدال من اليكس ساندرو 
المصاب على الجهة اليسرى 
وقـــال »لعبت فــي هــذا المركز 
لسنوات مع مانشستر سيتي 
ــتــــوس، ســــر الـــنـــجـــاح  ــنــ ويــــوفــ
فــي المنتخب الــبــرازيــلــي هو 
الــــمــــرونــــة الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي 
نــســتــخــدمــهــا. الــجــهــاز الفني 
يريد االستفادة من كل العب«.

ونـــّبـــه مـــن قـــــّوة الــمــنــتــخــب 
الـــكـــرواتـــي بــقــولــه »عــلــيــنــا أن 
ــــي الـــلـــعـــب.  ــــن فـ ــــذريـ ــكــــون حـ نــ
ــا فـــــــي 6  ــيـــــ ــرواتـــــ شـــــــاركـــــــت كـــــ
مـــــــــونـــــــــديـــــــــاالت ولــــــــهــــــــا بــــــاع 
طـــويـــل، يــمــلــكــون مــودريــتــش 
وبيريشيتش اللذين يؤديان 
مستوى عاليا بتركيز كبير«.

مودريتش يشعر بالتفاؤل
أبـــدى لــوكــا مــودريــتــش، نجم منتخب كرواتيا 
تفاؤله بقدره فريقه على التأهل للدور قبل النهائي 
بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا 
في قطر، واجتياز عقبة المنتخب البرازيلي، في 

لقائهما بدور الثمانية للمونديال اليوم.
وقال مودريتش، في المؤتمر الصحافي أمس: 
»لدينا جوانب قوتنا التي نتمتع بها، وعندنا ثقة 

ويقين في قدراتنا، وهكذا سيكون أداؤنا«.
وعـــن كــبــر مــعــدل أعـــمـــار مــنــتــخــب كــرواتــيــا في 
ــبـــطـــولـــة، والـــمـــقـــارنـــة بـــيـــن الـــالعـــبـــيـــن الــصــغــار  الـ
والقدامى، قال مودريتش: »أعتقد أن العبينا الكبار 
يحققون االنتصارات التي تقف إلى جوارنا اآلن«.
وردا على ســؤال بشأن األجـــواء في قطر، وهل 
ات الــمــونــديــال، رد نجم  يشعر بـــاإلثـــارة فــي لــقــاء
منتخب كرواتيا المخضرم: »فيما يتعلق بتنظيم 
المونديال وأجواء المالعب أرى أنها رائعة ومذهلة. 

نحن نستمتع بهذه النسخة من كأس العالم«.
من جانبه، أكــد زالتكو داليتش، المدير الفني 
لمنتخب كرواتيا استعداد الفريق للقاء، إذ قال 
»أمامنا تدريب جــدي وحصة تدريبية تحضيرا 
للمباراة التي سنخوضها، ونعمل على التعافي 
من مباراتنا أمــام اليابان في دور الـــ16«، مضيفا 

»لــقــد حــقــقــنــا إنـــجـــازا كــبــيــرا بــوصــولــنــا إلــــى دور 
الثمانية هنا«.

وأوضح داليتش »نحن اآلن سنواجه منافسنا 
الـــذي يــعــد أحـــد أبـــرز الــمــرشــحــيــن لــلــفــوز باللقب، 
ــكـــون مــنــصــفــيــن وواضـــحـــيـــن،  ولــــذلــــك يـــجـــب أن نـ
ونتمنى أن نــكــون قــادريــن على تحقيق النتائج 

المرجوة«.
)د ب أ(

مودريتش

تيتي مع أطفال العبي البرازيل خالل حصة تدريبية

نيمار
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ساندرو يسابق الزمنسوسا يعود للتدريبات
عاد الظهير األيسر بورنا سوسا إلى تدريبات منتخب 
كرواتيا، أمس األول، بعد تعافيه من وعكة صحية، ليكون 
تحت إمرة المدرب زالتكو داليتش، في المباراة المرتقبة 
اليوم أمــام البرازيل، في أولــى مواجهات دور الثمانية 

بمونديال 2022 بقطر.
وانضم العب شتوتغارت األلماني إلى مران وصيف 
بطل العالم داخل معسكره في ملعب اإلرسال، في الوقت 
الذي غاب جوسيب ستانيسيتش، الذي لم يتعاف بعد 
من إصابته العضلية في الساق اليمنى، والعب الوسط 
الــمــخــضــرم مــارســيــلــو بــروزوفــيــتــش، الـــذي حــصــل على 
راحـــة مــن الــمــران بعد المجهود الكبير الـــذي بــذلــه في 
مباراة اليابان األخيرة في ثمن النهائي، لكنه سيكون 
 بــشــكــل طــبــيــعــي لــمــبــاراة »الــســيــلــيــســاو« ليدعم 

ً
جـــاهـــزا

الوسط الكرواتي مع النجمين لوكا مودريتش، وماتيو 
كوفاتشيتش.

وبــعــودة ســوســا، تكتمل الــقــوة الــضــاربــة للمنتخب 
الكرواتي في هذه المواجهة المرتقبة التي يبحث فيها 
للمرور إلى نصف النهائي للنسخة الثانية على التوالي. 
)إفي(

يسابق أليكس ساندرو، ظهير أيسر البرازيل، 
الــذي عانى مــن آالم عضلية فــي ثاني مباريات 
مونديال 2022 بقطر، التي حسمتها البرازيل 
بهدف أمــام سويسرا، الزمن للحاق بالمواجهة 
المرتقبة أمــام كرواتيا اليوم، في دور الثمانية 

على ملعب المدينة التعليمية.
وعـــاد العـــب يــوفــنــتــوس اإليــطــالــي لــتــدريــبــات 
الكرة أمــس األول األربــعــاء، لتزداد فــرص لحاقه 
بمواجهة وصيف بطل العالم، وبعد حصولهم 
على يوم راحة لقضائه مع عائالتهم، عاد رفاق 
النجم نيمار دا سيلفا للتدريبات الجماعية اليوم 

قبل يومين من المباراة الحاسمة.
ــور لـــيـــونـــاردو بــاتــشــي )تــيــتــي(  ــنــ ويـــأمـــل أديــ
 
ً
استعادة خــدمــات ســانــدرو حتى يمتلك ظهيرا

 في هذا المركز، السيما بعد إصابة أليكس 
ً
أصليا

تيليس التي أبعدته عن المونديال، وهو ما أجبر 
المدرب على إشــراك دانيلو في هــذا المركز، مع 

استخدام إيدر ميليتاو في الجانب األيمن. 
)إفي(

ذكــر مدافع كرواتيا ديــان لوفرين أن احتفال العبي 
 ،

ً
البرازيل بعد تسجيلهم لألهداف بالرقص ليس مهينا

قبل مباراة الدور ربع النهائي المرتقبة بين المنتخبين 
الجمعة في مونديال قطر 2022.

وسيسعى وصيف مونديال روسيا 2018 إلى حرمان 
أبطال العالم خمس مــرات، والمرشحين بقوة لحصد 

اللقب، من الحصول على فرصة لالحتفال.
وقــــال لــوفــريــن، خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس األول، 
»هدفنا محاولة إيقاف الفريق بأكمله، بالطبع البرازيل 
لديها الكثير من الجودة الفردية، نحن مستعدون لهذه 

المعركة«.
وبشأن احتفاالت راقصي السامبا باألهداف رقصا، 
أضاف: »صراحة، يحق لكل شخص أن يقوم بما يحلو 
له لالحتفال. ال أرى أي قلة احترام. أعتقد أن البرازيليين 

ولدوا مع األغاني والرقص، هذا جزء من ثقافتهم«.
ــار رقـــص الــالعــبــيــن الــبــرازيــلــيــيــن بــعــد احتفالهم  وأثــ

بـــاألهـــداف، حتى أنــهــم رقــصــوا مــع مــدربــهــم تيتي بعد 
الهدف الثالث لريتشارليسون ضد كوريا الجنوبية في 
ثمن النهائي )4-1(، حفيظة بعض األشخاص، على غرار 
األيرلندي روي كين العب مانشستر يونايتد اإلنكليزي 

السابق الذي رأى في ذلك »قلة احترام للخصم«.
ولعب لوفرين مع العديد من البرازيليين عندما كان 
 بأنه تبادل الرسائل 

ً
في صفوف ليفربول اإلنكليزي، مقرا

معهم خالل المونديال.
واســتــطــرد: »أعــتــقــد أنــنــي كــنــت عــلــى اتــصــال بجميع 
الــبــرازيــلــيــيــن الــذيــن لعبت مــعــهــم، باستثناء الالعبين 
الذين سنلعب ضدهم في غضون يومين، لقد تمنوا لي 

.»
ً
 سعيدا

ً
حظا

وأقر العب زنيت سان بطرسبورغ الروسي الحالي بأن 
السيليساو مرشحة للفوز على ملعب المدينة التعليمية 

»إنهم المرشحون ولكن ليست لدينا مشكلة في ذلك«. 
)أ ف ب(

فـــرض االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
)فــيــفــا(، أمــس األول، غــرامــة مالية على 
المنتخب الكرواتي، الذي بلغ ربع نهائي 
مونديال قطر 2022، كعقوبة على سلوك 
جماهيره تجاه الحارس الكندي ميالن 

بوريان.
 
ً
وأشار بيان لـ »فيفا« إلى أن تحقيقا

 فرض غرامة قدرها 50 ألف فرنك 
ً
تأديبيا

سويسري )53 ألف دوالر( على االتحاد 
الـــكـــرواتـــي »تــتــعــلــق بــســلــوك مشجعي 
كرواتيا خالل مباراة منتخبهم ضد كندا 
بكأس العالم لكرة القدم في 27 نوفمبر«.

ــعـــون مـــــن كــــرواتــــيــــا  وتـــــوجـــــه مـــشـــجـ
بإهانات لبوريان، وهو من أصل صربي 

ُولد في كرواتيا قبل أن يفر منها وهو 
طــفــل، حيث استهدفته الفــتــات مسيئة 

خالل المباراة.
وأشــارت إحدى الالفتات إلى عملية 
عسكرية عام 1995 أنهت حرب استقالل 
كرواتيا. وأثناء العملية وبعدها، فر أكثر 
من مئتي ألف شخص من أصول صربية 

من البالد، بمن فيهم عائلة بوريان.
ــيـــن 95 - ال أحــــــد يــــركــــض مــثــل  ــنـ »كـ
ــلــــى الــــالفــــتــــة الـــتـــي  ــان«، جـــــــاء عــ بــــــــوريــــــ
ــلــــم صــــانــــع الــــــجــــــرارات  ــتــــخــــدمــــت عــ اســ
األميركية جون دير. والالفتة هي إشارة 
إلــى كنين، معقل المتمردين الــصــرب، 
حيث ُولد بوريان، والتي شهدت هروب 

الــصــرب الــذيــن تــرك الــعــديــد منهم على 
الجرارات.

 موضع 
ً
وكان االتحاد الصربي أيضا

تحقيق لـ »فيفا«، وتلقى غرامة قدرها 20 
ألف فرنك سويسري، بسبب علم مثير 
للجدل دمجت فيه خريطة كوسوفو كان 
 فــي غــرفــة مــالبــس الــفــريــق خالل 

ً
معلقا

مواجهة البرازيل في دور المجموعات.
ــظــهــر الــصــورة الــتــي تــم التقاطها 

ُ
وت

ــة تـــبـــديـــل الـــمـــالبـــس الــخــاصــة  ــرفـ فــــي غـ
ــبـــل مـــواجـــهـــة  بــالــمــنــتــخــب الـــصـــربـــي قـ
الــبــرازيــل، خريطة لكوسوفو مطبوعة 
على قطعة من القماش األبيض معلقة 
على أوتاد، ومختومة بعلم صربيا كتب 

عليها »لن يكون هناك استسالم«.
وأدى نــشــر الـــصـــورة إلــــى احــتــجــاج 
رسمي من كوسوفو، عبر وزير الرياضة 
هجرالله تشيكو، الــذي نــدد بـ »الصور 
المخزية« التي تنقل »رسائل الكراهية 

وكراهية األجانب واإلبادة الجماعية«.
وفــــــي قـــضـــيـــة ثـــالـــثـــة أمــــــــام الــلــجــنــة 
فت ستة إنذارات 

َّ
التأديبية في »فيفا«، كل

للمنتخب السعودي في مباراتيه ضد 
ــة مــالــيــة  ــرامـ األرجــنــتــيــن والــمــكــســيــك غـ
لالتحاد السعودي قدرها 15 ألف فرنك 

سويسري عن كل مباراة.
)أ ف ب(

كان حارس مرمى البرازيل الحالي، أليسون بيكر، 
 عندما ارتــمــى كــالوديــو تافاريل 

ً
 صغيرا

ً
اليـــزال طفال

إلى اليسار ليبعد ركلة الترجيح التي نفذها دانييلي 
ماسارو ويساهم بفوز سيليساو بركالت الترجيح على 

إيطاليا في نهائي كأس العالم 1994.
بــعــد حــوالــي ثــالثــة عــقــود مــن مــســاعــدة الــبــرازيــل 

للفوز بكأس العالم للمرة الرابعة، يحاول 
تافاريل مساعدة العمالق األميركي 
الجنوبي على إحــراز لقبه السادس، 

وتعزيز رقمه القياسي.

أليسون: إنه المرجع

ويــقــول ألــيــســون الـــذي لــم يكن قــد بلغ العامين من 
عمره لموقع »غلوبو إسبورتي« البرازيلي، وهو يتذكر 
رؤيــة حــارس المرمى العظيم وهــو يلعب عندما كان 
 »كنت أصرخ تافاريل! إنه شيء لم يمّيز طفولتي 

ً
شابا

 طفولة العديد من البرازيليين«.
ً
فحسب، بل أيضا

( الحليق 
ً
في الوقت الحالي، يتولى تافاريل )56 عاما

ــرأس تــدريــب  الــ
حـــــــــــــــراس مـــــرمـــــى 
الــســيــلــيــســاو، ويعمل 
مع أليسون، وكذلك حارس 
ــيـــزي  ــلـ ــكـ مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي اإلنـ
إيدرسون وويفيرتون من بالميراس 

بطل البرازيل.
 في المنتخب البرازيلي 

ً
إذا كان التركيز عموما

ينصب على الهجوم االســتــعــراضــي، يمكن الــقــول إن 
تافاريل لديه أفضل ثالثة حراس مرمى في أي منتخب 
مشارك في كأس العالم الحالية حيث تستعد البرازيل 

لمواجهة كرواتيا في ربع النهائي اليوم الجمعة.
ويقول اليسون الذي تألق في المباراة ضد كوريا 
الجنوبية )4-1( مشيدا بتافاريل »إنه المرجع بالنسبة 
لــنــا. مــا أدهــشــنــي فــعــال عــنــدمــا بــــدأت الــعــمــل مــعــه في 
المنتخب الوطني هو الطريقة التي ينقل بها معرفته 
بشكل طبيعي من دون أن يفرض أي شيء عليك. لقد 

كان له تأثير كبير على تطوري كحارس مرمى«.
ُينظر الى تافاريل كأحد أعظم حــراس المرمى في 

البرازيل على اإلطالق. يعمل في طاقم المنتخب الوطني 
منذ عام 2014، لكن منذ العام الماضي شارك في دور 
مــدرب حــراســة المرمى تحت قــيــادة الــمــدرب األلماني 

يورغن كلوب في ليفربول. 
 في هزيمة البرازيل 

ً
وتخلى تافاريل، الذي لعب أيضا

فــي نهائي كــأس العالم 1998 عــن قــفــازاتــه عــام 2003 
وانتقل إلى التدريب بعد ذلك بعامين، حيث عمل تحت 
ــراف زميله الــقــديــم الــرومــانــي جــورجــي هــاجــي في  إشـ
العمالق التركي غلطة سراي. هناك، كان أول تلميذ له 
هو الحارس الكولومبي فريد موندراغون الذي خاض 

ثالث نهائيات لكأس العالم.
ــرانـــس بــــرس« بــأن  وصــــرح مـــونـــدراغـــون لــوكــالــة »فـ
»كــالوديــو شخص غير عـــادي ومحترف عظيم. لديه 

تقنية ممتازة بالقدمين ومعرفة كبيرة بالمنصب«.
وتابع »أليسون وإيدرسون وويفيرتون ال يمكن أن 

يكونوا في أيٍد أفضل«.
ــوده في  ــ وقــــال تــافــاريــل فـــي تــصــريــحــات خـــالل وجـ
الــدوحــة »نــريــد إنــهــاء المباريات دون تلقي أي هــدف، 
ألنــه عندما ال تسمح بتسجيل األهــــداف يــكــون لديك 

المزيد من الهدوء عندما يتعلق األمر 
بالهجوم«.

ــبـــرازيـــل ســــوى 5  ــم يـــدخـــل مـــرمـــى الـ ولــ
أهــداف في التصفيات األميركية الجنوبية 
المؤهلة للنهائيات الحالية في 17 مباراة، 

ونجح تافاريل في اعتماد مبدأ المداورة بين 
جميع حراسه.

لــكــن فــي قــطــر، مــن الـــواضـــح أن ألــيــســون هو 
الــخــيــار األول، حــيــث بــــدأ إيــــدرســــون الــمــبــاراة 
األخــيــرة في دور المجموعات ضد الكاميرون، 
في حين شارك ويفيرتون في وقت متأخر ضد 

كوريا الجنوبية.
( »نــحــن كالعائلة 

ً
وقـــال ويفيرتون )34 عــامــا

حيث يهتم الجميع ويحترم بعضهم البعض، 
ونــحــن نحقق نــتــائــج فــي الــمــلــعــب، وهـــذا هو 

الشيء الرئيسي«.
 )أ ف ب(

حراس البرازيل بين يدي تافاريلحراس البرازيل بين يدي تافاريل

م كرواتيا وصربيا  »فيفا« يغرِّ

لوفرين: مستعدون لهذه المعركة

كالوديو تافاريل
وأليسون بيكر

إيدرسون حارس مرمى منتخب البرازيل خالل التدريبات
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صالبة »أسود األطلسي« أمام ثورة البرتغال السبت

يــســعــى الــمــنــتــخــب الـــمـــغـــربـــي إلـــى 
االســتــمــرار فــي كتابة الــتــاريــخ عندما 
يــلــتــقــي نــظــيــره الــبــرتــغــالــي مــســاء غد 
الـــســـبـــت، فــــي مـــنـــافـــســـات الــــــــدور ربـــع 
الــنــهــائــي مـــن بــطــولــة كــأس 
 
ً
ــم الـــمـــقـــامـــة حــالــيــا ــالـ ــعـ الـ
في قطر، وكــان المغرب 
فــــــجــــــر مـــــــفـــــــاجـــــــأة مـــن 
الــعــيــار الــثــقــيــل عندما 
أقــــــــصــــــــى الــــمــــنــــتــــخــــب 
اإلســبــانــي بــطــل العالم 
2010 فـــي الـــــدور ثمن 
الـــــنـــــهـــــائـــــي بـــــركـــــات 
ــح، لــيــكــتــب  ــيــ ــرجــ ــتــ الــ
 
ً
 جديدا

ً
بذلك تاريخا

لــــــه ولـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات 
ــد  ــ ــعـ ــ الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة بـ
بــــــــلــــــــوغ الــــــســــــعــــــوديــــــة 
 )2014 ( ئــــــــر  ا لــــــــجــــــــز وا  ، )1994 (

 .
ً
ثـــــــــــمـــــــــــن الـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــائـــــــــــي ســـــــــــابـــــــــــقـــــــــــا

 
ً
وشهدت البطوالت السابقة تنافسا

 التينيا بين منتخباتها خال 
ً
أوروبيا

منافسات الــدور ربع النهائي، غير أن 
الخرق الوحيد في ربع النهائي لهذه 
النسخة من المونديال العالمي جاء من 
المغرب البعيد كيلومترات قليلة عن 

.
ً
قارة أوروبا وإسبانيا تحديدا

في المقابل، يمني البرتغال النفس 
بتجاوز المنتخب المغربي والوصول 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي، ال سيما  إلـــى الـ
بــعــد الـــعـــروض الــمــمــيــزة الــتــي قدمها 
من بداية البطولة، وآخرها الفوز على 
الــمــنــتــخــب الــســويــســري بــنــتــيــجــة 1-6 

خال منافسات الدور ثمن النهائي.

قوة دفاعية 

ويمتلك المغرب قوة دفاعية كبيرة 

تـــبـــدأ مــــن الــــحــــارس يـــاســـيـــن بـــونـــو، 
الــــذي لـــم يــدخــل مـــرمـــاه ســـوى هــدف 
وحيد من كندا وبالنيران الصديقة، 
خال دور المجموعات التي فاز بها 
المغرب بهدفين لهدف، كما تعادل مع 
، وتغلب على 

ً
المنتخب الكرواتي سلبا

المنتخب البلجيكي بثنائية نظيفة.
لكن في هذه المباراة يحوم الشك 
حول مشاركة الثاثي الدفاعي 

للمنتخب المغربي لكرة القدم القائد 
رومــان سايس ونايف أكــرد ونصير 
مــزراوي، وتعرض الثاثي لإلصابة 
فــي الــمــبــاراة ضــد إســبــانــيــا الــثــاثــاء 
الــمــاضــي، وسيشكل غيابهم ضربة 

موجعة للمدرب وليد الركراكي. 
وخــاض منتخب أســود األطلسي 
أمـــس حــصــة تــدريــبــيــة مغلقة على 
ملعب نادي الدحيل قبل أن يخوض 
ــيـــرة على  الــحــصــة الــتــدريــبــيــة األخـ

الــمــلــعــب ذاتــــه مــســاء الــيــوم الجمعة.

رونالدو صداع للبرتغال 

ويــبــدو المنتخب البرتغالي، الــذي 
 مـــمـــيـــزة مـــنـــذ بـــدايـــة 

ً
ــا ــ ــروضــ ــ يــــقــــدم عــ

انطاق البطولة، أمام مشكلة حقيقية، 
بسبب الــمــشــاكــل بــيــن الــمــدرب بينتو 
وكريستيانو رونـــالـــدو، وكـــان بينتو 
قرر عدم إشراك رونالدو في التشكيلة 
األساسية أمام المنتخب السويسري، 
وبعد ذلك لم يقم رونالدو باالحتفال 
ــادر أرضــيــة  مـــع زمـــائـــه بــالــتــأهــل، وغـــ

الملعب.
ــإن الــمــنــتــخــب  ــك، فــ ــ وبـــالـــرغـــم مـــن ذلـ
البرتغالي يعيش فــتــرة زاهــيــة بتألق 
ــن الـــنـــجـــوم الـــشـــبـــان، وعــلــى  الـــعـــديـــد مـ
ــــذي يــقــدم  ــاردو ســيــلــفــا الـ ــرنــ ــهـــم بــ رأسـ
ــع نـــاديـــه  ــة، ســــــواء مــ ــتــ مـــســـتـــويـــات الفــ

ــتــــي أو الـــمـــنـــتـــخـــب  ــيــ ــتــــر ســ مــــانــــشــــســ
ــثـــورة الــتــي  الــبــرتــغــالــي، إلـــى جــانــب الـ
أطـــلـــقـــهـــا مـــهـــاجـــم بــنــفــيــكــا غــونــســالــو 
راموس الذي سجل ثاثية خال الفوز 

الساحق 6-1 على سويسرا.
ولفت رامــوس األنظار هذا الموسم 
في صفوف بنفيكا بعد أن حصل على 
فرصته فــي الفريق األول عقب رحيل 
االوروغــويــانــي دارويــــن نونييس الى 
 
ً
ليفربول اإلنكليزي، فأبلى باء حسنا
 ونــجــاحــه فـــي 6 

ً
بــتــســجــيــلــه 14 هـــدفـــا

تمريرات حاسمة بمختلف المسابقات، 
ــــوس تــرتــيــب هــدافــي  كــمــا يــتــصــدر رامـ

الدوري البرتغالي برصيد 11 هدفا.
وال شـــــك فـــــي أن عــــلــــى الــمــنــتــخــب 
الــمــغــربــي الــتــفــكــيــر فـــي كــيــفــيــة إيــقــاف 
خــطــورة تــمــريــرات بــيــرنــاردو سيلفا، 
وتسديدات غونسالو من أجل مواصلة 

الحلم وبلوغ نصف النهائي.

6:00م
المغرب x البرتغال

... وجانب من تدريبات المنتخب المغربيجانب من تدريبات المنتخب البرتغالي

الدفاع اإلنكليزي على المحك الفرنسي
ســتــكــون مــواجــهــة الـــغـــد الــســبــت األولــــى 
باألدوار اإلقصائية في مسابقة كبيرة بين 
الجارين منتخب إنكلترا الملقب بـ »األسود 
الثاثة« ونظيره منتخب »الديوك« الفرنسي 
فــي ربـــع نــهــائــي مــونــديــال قــطــر 2022 لكرة 

القدم.
وانتهت آخر مباراة جمعت المنتخبين 
في 13 يونيو 2017 الماضي في سان دوني 
بفوز فرنسا على إنكلترا )3-2(، في مباراة 
ودية شهدت طرد مدافعه رافايل فــاران في 

بداية الشوط الثاني، وثنائية هاري كين.
وكــــــان وقـــتـــهـــا كــيــلــيــان مـــبـــابـــي فــــي ســن 
الــثــامــنــة عــشــرة، وخــــاض مــبــاراتــه الــدولــيــة 
الــرابــعــة دون أن ينجح فــي افــتــتــاح سجله 
التهديفي مــع الـــديـــوك، وحــرمــتــه الــعــارضــة 
 بتمريرة الهدف 

ً
من ذلك، لكنه كان حاسما

الثالث الــذي سجله ديمبلي. وقبلها خسر 
الفرنسيون أمام اإلنكليز بهدفين نظيفين 
لديلي آلي وواين روني، في مباراة ودية، في 

17 نوفمبر 2015 بلندن.
وفــــي كــــأس الـــعـــالـــم، تـــتـــرك الــمــواجــهــتــان 
الــســابــقــتــان بــيــن المنتخبين ذكــــرى سيئة 
للزرق، حيث خسروا مرتين أمام 
األسود الثاثة في الدور األول، 
األولى انتهت بفوز إنكلترا على 

فرنسا )2-صفر( في 20 يوليو 1966 بلندن، 
والثانية بنتيجة )3-1( لإلنكليز في دور 16 

بمونديال إسبانيا يونيو 1982 في بلباو.
لكن في كأس أوروبا 2004 قلب زيدان كل 
شيء، بعدما تأخرت فرنسا في الشوط األول 
بهدف حــارس المرمى فابيان بارتيز بعد 
تصديه لركلة جزاء انبرى لها ديفيد بيكهام، 
وزيــن الــديــن زيـــدان الــذي سجل هدفين في 
الوقت بــدل الضائع من ركلة حــرة ثم ركلة 
جزاء لتفوز على إنكلترا )2-1( في لشبونة.

معضلة مبابي 

وسيكون المنتخب اإلنكليزي ومــدربــه 
غاريث ساوثغيت أمــام معضلة إيقاف 

كيليان مبابي، التي عجز أي فريق 
ــتــــى اآلن  ــا حــ ــهـ ــلـ عـــــن حـ

ــيــــات  ــائــ ــهــ ــنــ فـــــــي الــ
الــقــطــريــة، وربــمــا 
يــــــــــــجــــــــــــد الـــــــــحـــــــــل 

باالنتقال من خطة 
3-3-4 الـــى 3-4-3 أو 

ــا ســيــســمــح  ــ 3، مـ -5 -2
ــــر بــاالنــتــقــال  لــكــايــل ووكـ

مـــن الــظــهــيــر األيـــمـــن لقلب 
الدفاع للتصدي لقوة مبابي 

وزميله عثمان ديمبلي.
ــوم الــــشــــكــــوك حــــول  ــ ــحــ ــ وتــ
مشاركة العب وسط المنتخب 

اإلنــكــلــيــزي ديــكــان رايـــس بعد 
غيابه عن التدريبات قبل ثاثة 
أيـــام، حيث أكــدت مــصــادر مقربة 
للمنتخب اإلنكليزي أن الاعب 
ــاء مـــزيـــد من  ــطـ مـــريـــض دون إعـ

الــتــفــاصــيــل عــن طبيعة أو شـــدة األعــــراض، 
بينما يواصل المهاجم البديل كالوم ولسون 

 عاج »إجهاد عضلي خفيف«.
ً
أيضا

 جــدا على 
ً
وســيــكــون غــيــاب رايـــس مــؤثــرا

تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت، ألنــه ال 
 بقيمته، ألن مايسون ماونت أو 

ً
يملك بديا

، فيما 
ً
كالفين فيليبس العبان أكثر هجوما

تنقص كونور غاالغر الخبرة )4 مباريات 
دولية(.

قوة فرنسا الضاربة

ولــعــل مــبــابــي ســيــشــكــل الـــقـــوة الــضــاربــة 
لــلــمــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي، إال أن االنـــضـــبـــاط 
التكتيكي الذي فرضه المدرب ديديه 

ديشان أبرز سمات »الديوك« منذ تتويجهم 
بمونديال 2018.

كما أن المنتخب الفرنسي يعتمد بشكل 
كــبــيــر عــلــى خــبــرة اولــيــفــر جــيــرو وانـــطـــوان 
غريزمان الذي أصبح يشغل أكثر من مركز 
داخــــل الــمــلــعــب، حــيــث بــــات غـــريـــزمـــان أحــد 
أهم صانعي اللعب لمنتخب باده في هذا 

المونديال.
ويسعى المنتخب الفرنسي ليكون أول 
منتخب يحتفظ باللقب بعد الــبــرازيــل في 
1958 و1962، والثالث بالجمل بعد إيطاليا 
1934 و1938، وإذا أراد ذلــك فعليه تخطي 
عقبة اإلنكليز الذين لم يعودوا كما السنوات 

السابقة وأصبح فريقهم أكثر قوة واتزانا.

االتحاد البرتغالي ينفي تهديد 
رونالدو بالمغادرة

نفى االتــحــاد البرتغالي لكرة 
القدم، أن يكون النجم كريستيانو 
د بــمــغــادرة معسكر  رونــالــدو هــدَّ
المنتخب فــي كــأس العالم 2022 
 ضد 

ً
بقطر، لعدم مشاركته أساسيا

من النهائي.
ُ
سويسرا في الدور ث

واتخذ المدرب فرناندو سانتوش 
، بإبقاء رونــالــدو على 

ً
 مفاجئا

ً
قـــرارا

دكة البدالء الثاثاء الماضي، وسجل 
بديله اليافع غونسالو راموس ثاثية 
)هاتريك( في الفوز الكاسح 6-1 على 

سويسرا. 
ــي الـــدقـــيـــقـــة 73  دخـــــل رونـــــالـــــدو فــ
عــنــدمــا كــانــت »ســيــلــيــســاو« متقدمة 

5-1، لكن صحيفة ريكورد البرتغالية 
أفـــــادت بـــأن الــمــهــاجــم ســبــق أن هــدد 
بالمغادرة بعد محادثة مشحونة مع 

سانتوش.
وقـــال االتــحــاد، فــي بــيــان: »يوضح 
ــيـــســـاو( لــم  ــلـ ــيـ االتـــــحـــــاد أن قــــائــــد )سـ
 بــالــرحــيــل عـــن المنتخب 

ً
يــهــدد أبـــــدا

ــــوم،  ــل يـ ــ ــر. كـ ــطــ ــــي قــ خــــــال اإلقـــــامـــــة فـ
يــعــمــل رونـــالـــدو عــلــى تــعــزيــز سجله 
ــة الــمــنــتــخــب  االســـتـــثـــنـــائـــي فــــي خـــدمـ

والباد، وهذا أمر يجب أن ُيحترم«.
وذكـــر أن مــشــاركــة رونـــالـــدو، الــذي 
 في قطر من ضربة 

ً
 واحدا

ً
سجل هدفا

ــا، في  ــانـ ــد غـ جـــــزاء بــــالــــدور األول ضـ

 آخر 
ً
المباراة أمام سويسرا كان دليا

على التزامه.
ُيــعــتــبــر رونـــــالـــــدو أكـــثـــر الــاعــبــيــن 
ــو أفــضــل  مــشــاركــة مـــع الـــبـــرتـــغـــال، وهــ
الهدافين الدوليين في تاريخ كرة القدم.
 
ً
وتلتقي البرتغال مــع المغرب غــدا
)السبت( في الدور ربع النهائي، ومن 
 
ً
المحتمل أن يشارك رامــوس أساسيا

.
ً
 من رونالدو مجددا

ً
بدال

لــم يــتــدرب الــفــائــز بــالــكــرة الذهبية 
ــن،  ــريــ ــــدالء اآلخــ ــبـ ــ ــع الـ خـــمـــس مــــــرات مــ
ــارك فــي حــصــة بقاعة  األربـــعـــاء، بــل شـ
الــريــاضــة، إلـــى جــانــب الــذيــن شــاركــوا 

أساسيين ضد سويسرا.

10:00م
فرنسا x إنكلترا

مبابي يعود للتدريبات
عاد كيليان مبابي للتدريبات الجماعية لمنتخب فرنسا 
 لمباراة ربع نهائي كأس العالم 2022 ضد إنكلترا 

ً
تحضيرا

.
ً
غدا

وأكد مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي أن مبابي ال يعاني من 
أي إصابات، وأن عدم انضمامه للتدريب مع بقية المجموعة كان 

لاعتناء بنفسه، وهو ما اتفق عليه مع المدرب ديدييه ديشان.
وتشير وسائل اإلعام المختلفة إلى أن العب باريس سان جرمان 
يعاني مشاكل في الكاحل، لكنها لم تؤثر على أدائه مع »الديوك«، إذ 
سجل خمسة أهــداف، مما يضعه في صــدارة هدافي المونديال حتى 
اآلن. وكانت فرنسا قد فازت على بولندا 3-1 األحد الماضي في دور الـ 
16 لتتأهل لماقاة إنكلترا السبت في ربع النهائي على استاد البيت.
)إفي(
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 أللمانياسالغادو: كريستيانو لن ينكس رأسه
ً
فليك سيبقى مدربا

يــرى ميشيل ســالــغــادو، مدافع 
مــنــتــخــب إســبــانــيــا وفـــريـــق ريـــال 
مدريد اإلسباني السابق، أن النجم 
الــبــرتــغــالــي الـــدولـــي كريستيانو 
رونالدو مازال يعتقد أنه سيحرز 
هــــدف تــتــويــج بــــاده بــلــقــب كــأس 
الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم، فـــي الــبــطــولــة 

المقامة حاليا بقطر.
واستبعد فرناندو سانتوس، 
المدير الفني لمنتخب البرتغال، 
ــالـــدو مــن الــقــائــمــة األســاســيــة  رونـ
ــام مــنــتــخــب ســويــســرا  ــ لــلــفــريــق أمـ
بدور الـ16 في المونديال، الثاثاء، 

حيث أبقاه على مقاعد البدالء.
ــالـــو رامـــــــوش،  ــكـ واغــــتــــنــــم جـــونـ
الذي تواجد بدال من رونالدو في 
القائمة األساسية للقاء، الفرصة 
ليحرز 3 أهداف )هاتريك(، ويقود 
ــال لـــلـــصـــعـــود إلـــــــى دور  ــغــ ــرتــ ــبــ الــ

الثمانية في كأس العالم، بانتصار 
كاسح 6-1 على سويسرا.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين فقط 
من اتفاق جرى بين رونالدو )37 
عـــامـــا( وإدارة نـــــادي مــانــشــســتــر 
ــاء الـــتـــعـــاقـــد  ــ ــهـ ــ ــلـــى إنـ ــد عـ ــتـ ــايـ ــونـ يـ
بينهما بالتراضي، السيما بعد 
ــتــــعــــاد الـــنـــجـــم الـــمـــخـــضـــرم عــن  ابــ
حسابات الهولندي إريك تين هاغ، 
مــدرب الفريق األحــمــر، رغــم كونه 
هدافا للنادي في الموسم الماضي 
ببطولة الدوري اإلنكليزي الممتاز.

وفي حديثه إلى شبكة »ستاتس 
ــــح  ــــورم« اإلخـــــبـــــاريـــــة، أوضـ ــرفـ ــ ــيـ ــ بـ
ســـالـــغـــادو كــيــف يــمــكــن أن يشعر 
الاعب بتراجع أهميته مع اقتراب 
نهاية مسيرته الكروية، لكنه أبدى 
اعتقاده أن رونالدو سيظل راغبا 
ــبـــات خــطــأ الــمــشــكــكــيــن في  فـــي إثـ

قدراته ولن ينكس رأسه.
وقــال سالغادو: »نحن جميعا 
بحاجة إلــى مواجهة التغييرات، 
ــا الـــــحـــــيـــــاة، وهـــــــو يـــتـــعـــرض  ــ ــهـ ــ إنـ
لــضــغــوط مــســتــمــرة، لكنه يحتاج 

للتعايش معها، لقد مررنا جميعا 
بذلك، في وقت ما كنا مهمين جدا 
في مشوارنا الكروي، وفي مرحلة 

ما كان هناك تغيير«.

ســيــبــقــى هــــانــــزي فــلــيــك عـــلـــى رأس 
الجهاز الفني للمنتخب األلماني لكرة 
القدم، رغم فضيحة الخروج من الدور 
األول لــمــونــديــال قــطــر 2022، وفـــق ما 
أعلن االتحاد المحلي للعبة أمس األول.

ــد  ــرنــ ــيــ قـــــــــــال رئـــــــيـــــــس االتــــــــــحــــــــــاد بــ
نويندورف بعد اجتماع مغلق مع فليك 
 أن كــأس أوروبــا 

ً
»نحن مقتنعون معا

2024 فــي بــلــدنــا تــمــثــل فــرصــة كبيرة 
لكرة القدم في ألمانيا، لدينا ثقة كاملة 
في هانزي فليك لمواجهة هذا التحدي 

مع الفريق«.
ووّدعــت ألمانيا المونديال الثاني 
تــوالــيــا مــن دور الــمــجــمــوعــات بــعــد أن 
ت ثالثة في المجموعة الخامسة، 

ّ
حل

بـــعـــد ســــقــــوط صـــــــادم افـــتـــتـــاحـــي ضــد 
اليابان )2-1(، تعادل مع إسبانيا )1-1( 

وفوز على كوستاريكا )2-4(.
مــن جهته، قــال فليك »أنـــا واعــضــاء 

الجهاز الفني متفائلون بشأن كأس 
أوروبـــا على أرضــنــا. كفريق، يمكننا 
تحقيق أكثر بكثير، مما أظهرناه في 
قطر. لقد فّوتنا فرصة عظيمة هناك«.

ــلـــم دروســــــنــــــا مــن  ــتـــعـ ــنـ وتـــــابـــــع »سـ
ذلــــك. لـــدي ثــقــة فــي الــمــســار المشترك 
المتفق عليه الــيــوم. نــريــد جميعا أن 
تقف ألمانيا بأكملها خلف المنتخب 
الــوطــنــي مـــرة أخـــرى فــي يـــورو 2024 

على أرضها«.
ورغــم أن ألمانيا فعلت ما عليها 
ــيــــرة من  فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة واألخــ
دور الـــمـــجـــمـــوعـــات بـــفـــوزهـــا عــلــى 
كوستاريكا، فإن المفاجأة المدوية 
ــان  ــابـ ــيـ ــتــــي حــقــقــتــهــا الـ األخـــــــــرى الــ
بــفــوزهــا على إسبانيا وتصدرها 
ــــوت، أطــــاحــــت »دي  ــمـ ــ مـــجـــمـــوعـــة الـ

مانشافت« من قطر.

58.2% من الدنماركيين 
يؤيدون الخروج من »الفيفا«

أبدى 58.2% من الدنماركيين تأييدهم لمغادرة 
اتحاد بادهم لكرة القدم »فيفا«، بسبب الجدل الدائر 
حول مونديال قطر 2022، واالحتجاجات المرتبطة 
بحقوق اإلنسان ومعاملة العمال المهاجرين، وفقا 

الستطاع نشرته وكالة ريتساو أمس الخميس.
ومـــن إجــمــالــي عـــدد األشـــخـــاص الـــذيـــن يــؤيــدون 
مـــغـــادرة االتـــحـــاد الـــدولـــي، يعتقد 11.6% فــقــط أن 
الدنمارك يجب أن تفعل ذلك بمفردها، بينما اشترط 
الباقون دعمهم لهذا اإلجـــراء بمشاركة المزيد من 

الدول.
ــاد الــمــحــلــي  ــ ــــحـ ويـــحـــث ثـــلـــث الـــدنـــمـــاركـــيـــيـــن االتـ
للعبة على أخــذ زمــام المبادرة إلنشاء اتحاد آخر 
مــواٍز للفيفا، بينما أبــدى 53% انتقاده لعمل هذه 

المؤسسة.
)إفي(

 له
ً
ن دي ال فوينتي خلفا االتحاد اإلسباني يقيل إنريكي وُيعيِّ

فسخ االتحاد اإلسباني تعاقده 
مع المدرب لويس إنريكي، 

وقرر إسناد المهمة إلى دي 
ال فوينتي.

قـــرر االتـــحـــاد اإلســبــانــي لكرة 
القدم، أمس، إقالة المدرب لويس 
ــن مـــنـــصـــبـــه كـــمـــدرب  ــ ــكــــي مـ ــريــ إنــ
للمنتخب األول، بعد نهاية عقده 
ــا« في  ــ مــع نــهــايــة مــشــوار »الروخـ
مونديال قطر 2022، والذي انتهى 
عــنــد الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، وقــرر 
إطـــــاق »مــــشــــروع جـــديـــد« بـــدون 
إنريكي بهدف »مواصلة التطور 
الذي حدث في السنوات األخيرة«.
وأعــلــن االتــحــاد تعيين مــدرب 
منتخب تــحــت 21 عــامــا، لويس 
دي ال فــويــنــتــي، مـــدربـــا جــديــدا 
للمنتخب األول خلفا إلنريكي، 
ــتـــم الــــتــــصــــديــــق عــلــى  ــيـ حــــيــــث سـ
ــل فــي  ــبـ ــقـ ــمـ ــــــوم 12 الـ تـــعـــيـــيـــنـــه يـ

اجتماع مجلس إدارة االتحاد.
ــاد  ــ ــحــ ــ ــان االتــ ــ ــيــ ــ وجـــــــــــاء فـــــــي بــ
»نرغب في تقديم الشكر للويس 
إنريكي على عمله وكامل طاقمه 
الــتــدريــبــي عــلــى رأس المنتخب 
الـــــــوطـــــــنـــــــي طــــــــــــــوال الــــــســــــنــــــوات 

الماضية«.
وتـــســـلـــم إنـــريـــكـــي نـــبـــأ إقــالــتــه 
ــب الــــــعــــــودة  ــ ــقـ ــ صــــــبــــــاح أمـــــــــس عـ
مـــن الــــدوحــــة عــلــى رأس الــبــعــثــة 
واالجــتــمــاع مــع رئــيــس االتــحــاد، 
ــــويـــــس روبــــيــــالــــيــــس والــــمــــديــــر  لـ
الرياضي، خوسيه فرانسيسكو 

مولينا.

وأضــاف البيان »نقلت اإلدارة 
ــــي االتــــــحــــــاد إلــــى  الــــريــــاضــــيــــة فــ
 بخصوص بدء 

ً
الرئيس تــقــريــرا

مشروع جديد للمنتخب، بهدف 
مــواصــلــة النمو الـــذي تحقق في 
السنوات األخــيــرة بفضل العمل 
ــه لــــويــــس إنـــريـــكـــي  ــ الــــــــذي قــــــام بـ

ومعاونوه«.
ــيــــد االتــــــحــــــاد بـــالـــعـــمـــل  ويــــشــ
الــذي قــام بــه لويس إنريكي في 
الــمــرحــلــتــيــن الــلــتــيــن قـــاد فيهما 
المنتخب كمدرب، مع فترة توقف 
بسبب مشكلة عائلية خطيرة، 
والــتــجــديــد الــــذي قــــام بـــه داخـــل 
المنتخب اإلسباني، مما أفسح 
المجال ألجيال جديدة نافست 
بالفعل فــي بــطــوالت كبرى مثل 
يورو 2020 وكأس العالم 2022.

ــــد نــجــح  ــقـ ــ وأقـــــــــر االتــــــحــــــاد »لـ
المدرب بالفعل في إعطاء دفعة 
جديدة للمنتخب الوطني منذ 
وصـــــولـــــه، فــــي عــــــام 2018، مــن 
خال تجديد عميق عزز تغيير 
األجــــيــــال فـــي الـــفـــريـــق وفــــي كــرة 

القدم اإلسبانية«.
وبهذا سيترك لويس إنريكي 
المنتخب دون اخــتــتــام »عمله« 
بـــــعـــــدم الـــــحـــــضـــــور عــــلــــى رأس 
المنتخب في المرحلة النهائية 
من بطولة دوري األمم األوروبية 

الذي سيقام في يونيو 2023.
ونــجــح لــويــس إنــريــكــي خال 
ـــ »الروخـــــــــا« فــي  ــيـــادتـــه لــ ــرة قـ ــتـ فـ
الـــتـــأهـــل لــنــصــف نــهــائــي دوري 
األمــــم الــمــاضــيــة، وكــذلــك نصف 

نهائي يورو 2020.

تعيين دي ال فوينتي 

بــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــــرر االتــــــــحــــــــاد 
تــعــيــيــن لــويــس دي ال فوينتي 
خــلــفــا إلنـــريـــكـــي مـــدربـــا جــديــدا 
لــلــمــنــتــخــب، بـــحـــســـب تــوصــيــة 
ــاد،  ــي لـــاتـــحـ ــاضــ ــريــ الــــمــــديــــر الــ
خوسيه فرانسيسكو مولينا، 
ــــس االتـــــــــــحـــــــــــاد، لــــويــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ لــ

روبياليس.
ــذا  ــهــ ويـــــــــراهـــــــــن االتـــــــــحـــــــــاد بــ
الــشــكــل عــلــى اســتــمــرار أســلــوب 
العمل المطبق في المنتخبات 
الصغرى على المنتخب الكبير، 
وتقدير شخصية المدرب الذي 
ــرف طــــعــــم الـــــفـــــوز بــــاأللــــقــــاب  ــ ــ عـ
مــع األجـــيـــال الــجــديــدة لتتأهل 
للمنتخب الكبير تــحــت قــيــادة 

إنريكي.
وذكر البيان أن دي ال فوينتي 
ــمــــولــــود فــــي 1961 تـــــوج مــع  الــ
مــنــتــخــب تــحــت 19 عــامــا بلقب 
أمــم أوروبـــا في 2015، وذهبية 

دورة ألعاب البحر المتوسط في 
2018 مع منتخب تحت 18 عاما.

وعين بعدها مدربا لمنتخب 
تحت 21 عاما في 2018، الذي 
توج معه في العام التالي بأمم 
أوروبــا في إيطاليا، بعد الفوز 

عــلــى ألــمــانــيــا 2-1، وقـــاد أيضا 
المنتخب األوليمبي اإلسباني 
فــي دورة ألــعــاب طوكيو 2020 
وحصد معه الميدالية الفضية.
وســــيــــقــــود دي ال فــويــنــتــي 
المنتخب في أولى مبارياته يوم 

25 مــارس 2025 أمــام النرويج، 
فـــي الــتــصــفــيــات الــمــؤهــلــة ألمــم 

أوروبا 2024.
ــتـــي  ــنـ ــق لـــــــــدي ال فـــويـ ــ ــبــ ــ وســ
قــيــادة منتخب إســبــانــيــا األول 
مــرة وحــيــدة مــن قبل، فــي وديــة 

اســـتـــعـــدادا لـــيـــورو 2020، الــتــي 
أقيمت في صيف 2021 بسبب 
جــــائــــحــــة كــــــــورونــــــــا، وانــــتــــهــــت 

المباراة بفوز إسبانيا 0-4.
 )إفي(

إنريكي يودع الاعبين في المطار )أ ف ب(

أعرب المتطوع األلماني هوبيرت بيهلر، )76 
(، عن سعادته باإلسهام في دعم العمليات 

ً
عاما

 
ً
التشغيلية لكأس العالم FIFA قطر 2022™، مشيدا
بــاألجــواء االستثنائية للحدث التاريخي الــذي 
يــســوده الــود والــتــرحــاب، واحتفال المشجعين 
، واالحترام المتبادل بين جمهور النسخة 

ً
معا

األولى من المونديال في العالم العربي.
 Qatar2022.qa وأكد بيهلر في حوار لموقع
استمتاعه بأوقات رائعة خال عمله التطوعي 
في البطولة، خاصة عندما يلتقي متطوعين 
من أنحاء العالم سبق له العمل معهم في أحداث 
رياضية كبرى، لاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.

20 ألف متطوع 

ويعد بيهلر من بين أكثر من 20 ألف متطوع 
في المونديال، ويسهم من خال دوره التطوعي 
في تقديم المساعدة لممثلي وسائل اإلعام في 
استاد 974، أحد االستادات الثمانية المشيدة وفق 

أحــدث المواصفات العالمية، وأول اســتــاد قابل 
للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم.

ويـــشـــارك بيهلر فــي بــرنــامــج مــتــطــوعــي كــأس 
العالم للمرة الخامسة، حيث سبق له التطوع في 
4 نسخ سابقة من كأس العالم هي ألمانيا 2006 
وجنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 
2018، واآلن في مونديال قطر 2022، إضافة إلى 

كأس العالم للسيدات 2011.
وفي ضوء حضوره العديد من بطوالت كأس 
الــعــالــم، أشــــار بــيــهــلــر إلـــى أنـــه يـــمـــازح أصـــدقـــاءه 
بــالــقــول إنــه شـــارك فــي الــمــونــديــال أكــثــر مــن نجم 

األرجنتين ميسي!
وحول دوره كمتطوع في العمليات اإلعامية 
لمونديال قطر 2022، أشار بيهلر إلى أنه يسهم 
ــم الــجــهــود  مـــن خــــال مــهــامــه الــتــطــوعــيــة فـــي دعــ
المبذولة لتوفير تجربة سلسة لممثلي وسائل 
اإلعــام في تغطية مباريات وفعاليات البطولة، 
 فــي تــقــديــم الــمــســاعــدة ألكــثــر من 

ً
وســاعــد أخـــيـــرا

 جــــرى تــكــلــيــفــهــم بــتــغــطــيــة مـــبـــاراة 
ً
130 مــــصــــورا

ــنـــدا فــــي دور الــمــجــمــوعــات. الــمــكــســيــك مــــع بـــولـ
ــانــــي عــــن تــجــربــتــه  ــمــ ــتـــطـــوع األلــ وتــــحــــدث الـــمـ
 إلـــى أن 

ً
الــتــطــوعــيــة ألول مـــرة بالمنطقة، مــشــيــرا

مشاركته في كأس العالم 2022 هي تجربته األولى 
فــي العمل التطوعي بالعالم الــعــربــي، وأسهمت 
 إعجابه 

ً
فــي إثـــراء حياته بطريقة رائــعــة، مــبــديــا

بصفات الكرم وحسن الضيافة التي لمسها في 
قطر، والمعاملة الــوديــة من الجميع وترحيبهم 

بزوار الباد. 

عمل تطوعي 

أمــا عــن الحافز وراء اهتمامه بالمشاركة في 
برنامج المتطوعين لكأس العالم قطر 2022، قال 
بيهلر إنه كان يخطط لتتويج رحلته في العمل 
التطوعي بــمــونــديــال روســيــا 2018، إال أن وفــاة 
زوجته المفاجئة جعلته يعدل عن رأيه والتقدم 

للتطوع في مونديال قطر.
وأوضـــح بيهلر أنــه يتحدر مــن منطقة الغابة 

السوداء في ألمانيا، بالقرب من فرنسا وسويسرا، 
ووصـــــف نــفــســه بــمــشــجــع مــتــحــمــس لـــكـــرة الــقــدم 
طـــــوال حـــيـــاتـــه، وقــــــال: »عــمــلــت مـــدرســـا لــلــتــربــيــة 
 
ً
 مشاركا

ً
البدنية والرياضيات، لكنني كنت دائما

 فــي نفس 
ً
 ومــدربــا

ً
فــي أنشطة كــرة الــقــدم، والعــبــا

 من حياتي، 
ً
 مهما

ً
ا الوقت. كرة القدم شكلت جزء

وبعد تقاعدي بدأت مشوار التطوع في األحداث 
الــريــاضــيــة الــضــخــمــة. وبــــدأت رحــلــتــي مــع العمل 
التطوعي في مونديال ألمانيا 2006، ومن هناك 

تعلقت به«.
وعن فريقه المفضل في البطولة، بعد خروج 
 من الدور األول؛ قال 

ً
منتخب باده ألمانيا مبكرا

 إلى أنه منتخب 
ً
بيهلر إنه يشجع البرازيل، مشيرا

قـــوي، وأثــبــت جــدارتــه خــاصــة فــي مــبــاراتــه بــدور 
الستة عشر، أمــام منتخب الــيــابــان، والــتــي نجح 
خالها في إحراز 4 أهداف في شباك الساموراي، 
ــاء  ــ ــدقـ ــ ــــن األصـ ــه الــــعــــديــــد مـ ــديــ  إلــــــى أن لــ

ً
ــرا ــيــ مــــشــ

الــبــرازيــلــيــيــن، الــذيــن يــتــشــارك معهم االستمتاع 
بمباريات السامبا.

 
ً
ألماني في العقد الثامن يشارك متطوعا

بكأس العالم 2022 في قطر

توّحد الجالية الاتينية الثقافة والطعام والتقليد، 
وخاصة اللغة، وتعيش هذه الجالية في قطر رغم 
أنــه يعد بــلــدا مضيافا وآمــنــا، إال أنــه يمثل تحديا 
ثقافيا وشخصيا لآلالف من المهاجرين الوافدين 

لصنع مستقبلهم.
ومــن 3 مايين شخص يعيشون فــي قطر، يعد 
ــــب. وتـــتـــصـــدر الــهــنــد  ــانـ ــ نـــحـــو 80 بــالــمــئــة مــــن األجـ
 

ّ
وبنغادش ونيبال وباكستان قائمة المهاجرين، لكن

يصل سنويا مزيد من العمال من دول مثل المكسيك 
وبيرو وكولومبيا وإسبانيا، في معدل ارتفع نتيجة 

استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وتعد األرجنتين إحدى الدول التي ضاعفت عدد 

مواطنيها في الدوحة نتيجة استضافة البطولة.

وقال سفير األرجنتين في قطر غييرمو نيكوالس: 
»لدينا في قطر نحو 400 - 450 شخصا، لكن هذا يعد 
أمرا معتادا، العدد يرتفع في الوقت الراهن نتيجة 
المونديال، ونقدر أنهم نحو 1000 شخص، وخاصة 

في مجاالت الفندقة والمطاعم«.
وأبــرز أنه يتوقع أيضا وصول نحو 35 ألف من 
الجماهير األرجنتينية لحضور البطولة، مشيرا 
إلــى أن العديد منهم كانوا موجودين قبل انطاق 
ــا وميسي  ــارادونــ ــال: »األرجــنــتــيــن ومــ ــ الــبــطــولــة. وقـ
محبوبون جدا بالشرق األوسط في الوقت الراهن«.

وتــوجــد عــشــرات المطاعم مــن أمــيــركــا الاتينية 
وإسبانيا في الدوحة.

)إفي(
الجماهير الاتينية في أحد االحتفاالت بسوق واقف

 االحتفاالت والطعام  االحتفاالت والطعام 
يوحدان الجالية الالتينيةيوحدان الجالية الالتينية
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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

١

١

٤

١

١

١

6١

6٤

6٣

6٢
٥٠

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 ٥2٠٥ / الجمعة ٩ ديسمبر 2٠22م / ١٥ جمادى األولى ١٤٤٤هـ 0٨

رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال

 ٣

 ٣

٠

٠

6

٠

١

١

المغرب تفوز بركالت ترجيحية ٣-٠
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