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زئير النصيري أبكى رونالدوزئير النصيري أبكى رونالدو
أكمل المنتخبان المغربي ونظيره الفرنسي اضالع »المربع الذهبي« في الدور نصف النهائي لمونديال 

قطر 2022، حيث تغلب »أسود األطلس« على البرتغال بهدف دون رد، في حين فاز منتخب 
»الديوك« على إنكلترا 1-2.

 وبفوز المنتخب المغربي أمس، بات أول بلد عربي وإفريقي يبلغ هذا الدور في نهائيات كأس العالم. 
ومع إطالق حكم المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة في الدوحة، صافرة النهاية، شهدت البلدان 

العربية واإلفريقية احتفاالت غير مسبوقة تزامنا مع رقصات الجماهير الحاضرة في المدرجات.

 وسجل يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، ليؤكد أحقية بالده في االستمرار 
في مسيرة العرس العالمي، حيث يلتقي مساء األربعاء المقبل على ملعب البيت في الخور، فرنسا 

حاملة اللقب، التي أنهت حلم إنكلترا بهدفين، سجل أولهما العب الوسط الدفاعي أوريليان 
تشواميني من تسديدة بعيدة )17(، ثم أوليفييه جيرو برأسه )78( الهدف 

الثاني، في حين سجل هدف إنكلترا قائدها هاري كين )54 من ركلة 
.)84( 

ً
جزاء( قبل إهداره التعادل من نقطة الجزاء أيضا

لوك شو اإلنكليزي يتلقى عكسية من الفرنسي أوليفييه جيرود )رويترز(

 رونالدو يقاسم المطوع 
لقب عميد الالعبين

ــــدو لـــقـــب عــمــيــد  ــالـ ــ اقـــتـــســـم كــريــســتــيــانــو رونـ
العبي العالم، بعدما عادل الرقم القياسي لعدد 
المشاركات الدولية لالعب المنتخب الكويتي 
بدر المطوع، بخوض الدون المباراة رقم 196 له 
بقميص المنتخب البرتغالي. وشارك رونالدو، 
بعد جلوسه على مقاعد البدالء، خالل المباراة 
التي خسرتها البرتغال أمام المغرب بهدف 
دون رد بدور الثمانية لمونديال  قطر.

ويحل اإلسباني سيرخيو راموس 
في المركز الثالث في عدد المشاركات 

الدولية برصيد 180 مباراة دولية، يليه الحارس 
اإليطالي جيانلويجي بوفون في المركز الرابع 

برصيد 176 مباراة دولية. 
ــهـــداف الــتــاريــخــي على  ويــعــتــبــر رونـــالـــدو الـ
مستوى المباريات الدولية بتسجيله 118 هدفا 
للمنتخب البرتغالي، كما أصبح أول العب في 
الــتــاريــخ يــنــجــح فــي هــز الــشــبــاك خـــالل 5 نسخ 

مختلفة لكأس العالم.
 )د ب أ(

حسين راضي
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رياضة
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 المباراة في سطور

المباراة: المغرب - البرتغال 1- صفر
الملعب: الثمامة في الدوحة

ً
الجمهور: 44198 متفرجا

الدور ربع النهائي
الحكم: األرجنتيني فاكوندا تيلو

الهدف:
المغرب: يوسف النصيري )42(

اإلنذارات:
المغرب: أشرف داري )70(، وليد شديرة )1+90(

البرتغال: فيتينيا )87(
الطرد:

المغرب: وليد شديرة )3+90(

التشكيلتان:
الــمــغــرب: يــاســيــن بــونــو - أشـــرف حكيمي، رومــــان سايس 
)أشرف داري، 57(، جواد الياميق، يحيى عطية الله - سفيان 
أمرابط، سليم أمالح )وليد شديرة، 65(، عز الدين أوناحي، 
حكيم زياش )زكرياء أبوخالل، 82(- سفيان بوفال )يحيى 

جبران، 82(، يوسف النصيري )بدر بانون، 65(.
المدرب: وليد الركراكي

البرتغال: ديوغو كوشتا - ديوغو دالو )ريكاردو 
هورتا، 79(، روبــن ديــاش، بيبي، رافايل غيريرو 
)جـــواو كانسيلو، 51(- أوتــافــيــو )فيتينيا، 69(، 
روبن نيفيش )كريستيانو رونالدو، 51(، برناردو 
سيلفا - برونو فرنانديش، جواو فيليكس، غونسالو 

راموس )رافايل لياو، 69(.
المدرب: فرناندو سانتوش

)أ ف ب(

نجح المنتخب المغربي في 
كتابة التاريخ من جديد بعد 

وصوله للدور نصف النهائي، 
إثر فوزه على نظيره البرتغالي 

بهدف نظيف.

النصيري... صانع تاريخ الكرة اإلفريقية
يوسف النصيري... هو االســم الــذي صنع التاريخ 
للمغرب ولقارة كلها عندما سجل أمس هدف االنتصار 
الــمــدوي 1-0 على البرتغال فــي مــونــديــال قطر 2022، 
ليصبح »أســود األطلس« أول منتخب إفريقي وعربي 
يبلغ الدور نصف النهائي في تاريخ كأس العالم لكرة 
الــقــدم، مؤكدا أنــه »القطعة االستراتيجية« في »رقعة« 

مدربه وليد الركراكي.
كما أصبح مهاجم إشبيلية اإلسباني أكثر الالعبين 
 في تاريخ كأس العالم، بالتساوي مع 

ً
العرب تسجيال

السعوديين سامي الجابر، وسالم الدوسري، والتونسي 
 رصيده إلى 3 أهداف.

ً
وهبي الخزري رافعا

انتقادات الذعة
عانى النصيري انتقادات الذعة هذا الموسم في ظل 
تراجع مستواه بعد تعافيه من إصابة. فشل في فرض 
نفسه مــّرة أخــرى في تشكيلة الفريق األندلسي حيث 

يفضل عليه رافا مير، كما أن النتائج المخيبة لألخير 
الذي يحتل المركز الثامن عشر في الليغا ألقت بظاللها 

على »األسد المغربي«.
وســجــل هدفين فقط فــي مختلف المسابقات هذا 
الموسم وكانا في مسابقة دوري أبطال أوروبا: هدف 
الشرف في مرمى الصيف بوروسيا دورتموند األلماني 
)1-4( في الجولة الثالثة، ثم افتتح التسجيل في مرمى 
كوبنهاغن )3- صفر( في الجولة الخامسة قبل األخيرة.

ولم يهز الشباك في 10 مباريات في الليغا، وواحدة 
في مسابقة الكأس المحلية.

ودافع الركراكي عن النصيري قبل المونديال، بعدما 
ارتفعت األصوات مطالبة باستبعاده، أقله من التشكيلة 
األساسية ومنح الفرصة لعبدالرزاق حمدالله مهاجم 

اتحاد جدة السعودي.
وتجاوز النصيري كال من عبد الرزاق خيري، وصالح 

الدين بصير، وعبدالجليل هدا كاماتشو، الذين سجل 
كل منهم هدفين في العرس العالمي بثنائية األول في 

نسخة 1986، والثاني والثالث في نسخة 1998.
منذ وطأت قدماه إسبانيا و«أسد األطلس« النصيري 
 بالتركيز والعمل الجاد 

ً
يتسلق المراتب بتأن متسلحا

 
ً
حتى بات، بفضل أهدافه وجهده في المالعب، عنصرا
 في تشكيلة فريقه إشبيلية، ومحط اهتمام 

ً
أساسيا

العديد من األندية في القارة العجوز.
وأكد النصيري أنه »فخور« بتسجيله في نسختين 
مــخــتــلــفــتــيــن بـــكـــأس الـــعـــالـــم، بــعــدمــا ســجــل فـــي مــرمــى 
إسبانيا بمونديال 2018، ثم كندا في النسخة الحالية.

ـــل من  ــذا اإلنــــجــــاز لــعــائــلــتــي وكـ وأضــــــاف »أهــــــدي هــ
ساندني، كنت أول من تعرض لالنتقادات والتشكيك 
في قــدراتــي، لكن الحمد لله النتيجة ظهرت، وأثبتت 

للجميع أنني أستحق اللعب للمنتخب«.

وتابع »بعض من انتقد انضمامي لألسود، يشيد 
اآلن بقدراتي وفاعليتي مع المنتخب المغربي. أنا ال 
اءة، ألنني أرغب في 

ّ
أكثرت باالنتقادات باستثناء البن

التطور والتحسن، لكنني أعمل بجد واحترافية من أجل 
إثبات قــدراتــي والــرد على االنــتــقــادات في أرضية 

الملعب من خالل الجهد الذي أبذله واألهداف 
الحاسمة التي أسجلها«.

وأردف قــائــال »ثــقــة الــمــدرب )الــركــراكــي( 
، والحمدلله لم أخذله 

ً
 كبيرا

ً
أعطتني زخما

حتى اآلن. سنواصل العمل بهذه الطريقة، 
واألهـــم هــو مواصلة تخطي األدوار حتى نبلغ 

 جديدا للمنتخب الوطني«، 
ً
أبعدها ونكتب تاريخا

وهو بالفعل ما فعله السبت.
)أ ف ب(

أسود األطلس أسود األطلس 
 تواصل الزئير...  تواصل الزئير... 

و»مازال مازال«و»مازال مازال«

قال وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي »مرة أخرى 
 مثل البرتغال. رأيتم االصابات ومن بقي 

ً
 كبيرا

ً
واجهنا فريقا

 الى انه »كان علينا أن نكتب التاريخ إلفريقيا«.
ً
على الميدان«، مشيرا

. نتقدم بمواهبنا ورغم االصابات 
ً
وأضاف الركراكي »أنا سعيد جدا

الــتــي حصلت تمكسنا وخلقنا هــذه الـــروح الجماعية مــن اجــل الشعب 
المغربي وكذلك إفريقيا عادت الى الساحة لتتجاوز سقف التوقعات. من 
الصعب بالنسبة لمدربين مثلنا يــدربــون في افريقيا وكــان هنا شكوك 

بشأننا. سعداء من اجل المغرب«.
وتوجه الركراكي بالشكر الى كل الجماهير والطاقم الفني والجامعة 

)االتحاد المغربي للعبة(«.

ســجــل الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي إنـــجـــازا 
ــيـــا وأصــــبــــح أول فــــريــــق عــربــي  ــاريـــخـ تـ
وإفــريــقــي يــبــلــغ الــمــربــع الــذهــبــي لكأس 
الــعــالــم بــعــد فــــوزه الــمــثــيــر عــلــى نظيره 
الـــبـــرتـــغـــالـــي 1 - صـــفـــر أمــــــس الــســبــت 
على اســتــاد الثمامة فــي دور الثمانية 
لمونديال قطر. ويدين المنتخب المغربي 
بالفضل في هذا الفوز ليوسف النصيري 
مهاجم أشبيلية اإلســبــانــي الــذي أحــرز 

هدف الحسم في الدقيقة 42. 
ونــجــحــت ثــالثــة مــنــتــخــبــات إفــريــقــيــة 
مــن قبل فــي بــلــوغ دور الثمانية بكأس 
العالم وهي الكاميرون )1990( والسنغال 
ــــود  ــن أسـ ــكـ ــا )2010(، لـ ــ ــانـ ــ )2002( وغـ
األطـــلـــس أصــبــحــوا الـــيـــوم أول منتخب 
عربي وإفريقي يتأهل للمربع الذهبي. 
وحافظ المنتخب المغربي على مكانته 
كأقوى خط دفاع في مونديال قطر حيث 
اهتزت شباكه مرة واحدة فقط. وللمباراة 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي قـــــرر فـــرنـــانـــدو 
ســـانـــتـــوس الـــمـــديـــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
ــاء عــلــى كــريــســتــيــانــو  ــقــ الــبــرتــغــالــي اإلبــ
رونالدو على مقاعد البدالء واالعتماد 
على غونسالو راموس منذ البداية أمام 

المغرب.
والــــتــــقــــى الـــمـــنـــتـــخـــبـــان الـــمـــغـــربـــي 

 بكأس 
ً
والبرتغالي مرتين سابقا

الــــعــــالــــم وانــــتــــهــــت األولـــــــــى بـــفـــوز 

الــــمــــغــــرب 3 - 1 بـــــــــدور الـــمـــجـــمـــوعـــات 
لمونديال 1986 ثم فازت البرتغال 1 - 0 

في مونديال 2018. 

بداية حذرة 

ودخـــل المنتخب الــمــغــربــي الــمــبــاراة 
بـــأداء حــذر فــي الــبــدايــة، لكن ســرعــان ما 
دخل أجواء المباراة بشكل سريع وأصبح 
يجاري منافسه البرتغالي في الهجمات. 
ــيــــادة جــــــواو فــيــلــيــكــس غــونــســالــو  ــقــ وبــ
راموس وإلى جانبهم برونو فيرنانديز، 
حاول المنتخب البرتغالي تسجيل هدف 
مبكر، لكنه فوجئ بدفاع قوي من جواد 
اليامق ورومان سايس، إلى جانب تألق 

الحارس ياسين بونو. 
وفــــي الــدقــيــقــة 30 ســــدد جـــواو 

فــيــلــيــكــس كـــرة 

من خارج منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت 
بالمدافع جواد اليامق وكادت أن تهز شباك 
بونو لتتحول إلى ضربة ركنية لم تسفر 
عــن جــديــد. وســـدد سفيان بــوفــال كــرة من 
خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس دييجو 
كوستا أمسك بها بسهولة في الدقيقة 34 
وفـــــي الـــدقـــيـــقـــة 42 نـــجـــح الــمــنــتــخــب 
المغربي فــي تسجيل هــدف التقدم عن 
طريق يوسف النصيري، عندما تلقى كرة 
عرضية من زميله عطية الله، ليوجهها 
بضربة رأس فــي الشباك لحظة خــروج 
الــحــارس دييجو كوستا لإلمساك بها. 
ــم تــشــهــد بــاقــي دقــائــق الــشــوط األول  ولـ
أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته 

بتقدم المغرب 1 - 0. 

دخول رونالدو 

مع بداية الشوط الثاني، 
دخــــــــــــــل كـــــريـــــســـــتـــــيـــــانـــــو 

رونــالــدو بــدال مــن روبــن نيفيز، فيما 
دخل جواو كانسيلو بدال من رافائيل 
غويريرو. وبــدا المنتخب البرتغالي 
ــق الـــتـــالـــيـــة لـــنـــزول  ــائـ أخـــطـــر فــــي الـــدقـ
هــذا الثنائي، فيما اضطر المنتخب 
الــمــغــربــي إلجـــــراء تــبــديــل اضـــطـــراري 
بخروج رومان سايس المصاب ونزول 

أشرف داري. 
وحــــاول منتخب الــبــرتــغــال تنفيذ 
ضربة ركنية بطريقة مختلفة، حينما 
لعبها كانسيلو أرضية بتجاه برناردو 
سيلفا أمام مرمى بونو، لكن األخير لم 
يلحق بها في الدقيقة 72 وفي الدقيقة 
75 أضاع البديل وليد شديرة فرصة 
تــســجــيــل الـــهـــدف الـــثـــانـــي للمنتخب 
الــمــغــربــي، بــعــد جملة رائــعــة وتــبــادل 
مميز للكرات بين العبي المغرب، لكن 
شــديــرة لــم يحسن الــتــحــكــم بــهــا أمــام 
مرمى دييغو كوستا، لتنتهي المباراة 

بفوز المغرب 1 - صفر. 
)د ب أ(

أمرابط: 
أمر ال يصدق

قــال سفيان امــرابــط العــب وســط منتخب 
المغرب: »إنه أمر غير متوقع. أمر ال يصدق. 
. لــقــد خضنا 

ً
فــخــور جــــدا. أنــــا أعــيــش حــلــمــا

ــــن أجــــــل بــلــدنــا  ــرة بـــقـــلـــوبـــنـــا مـ ــيـ ــبـ مـــــبـــــاراة كـ
ومشجعينا. معنوياتنا كــانــت عــالــيــة. أكــن 
 لكل زمالئي... كأننا نلعب على 

ً
 كبيرا

ً
احتراما

أرضنا. شكرا للشعب المغربي«.
وبدوره، قال زميله سفيان بوفال مهاجم 
الــمــنــتــخــب الـــمـــغـــرب: »عــمــلــنــا كــثــيــرا ونــحــن 
سعداء. واجهنا الفرق الكبرى. الله، الوطن، 

الملك«.

ومن جانبه، ذكر عز الدين اوناحي العب 
وســط المنتخب المغربي: »دخلنا التاريخ 
فــي الــمــبــاراة األخــيــرة، والــيــوم بلغنا نصف 
 مــن الــغــد لــلــمــبــاراة 

ً
ا الــنــهــائــي. سنعمل بــــدء

الــمــقــبــلــة كـــي نــحــقــق الــحــلــم. نــشــكــر الــشــعــب 
العربي وكل إفريقيا، نعرف انها تقف وراءنا«.
)أ ف ب(

 الركراكي: كان 
علينا كتابة التاريخ



بدأ عشاق كرة القدم في الوصول قبل 
ساعة من افتتاح مركز بيع تذاكر كأس 
الــعــالــم، أمـــس، عــلــى الــرغــم مــن اإلعـــان 

المتكرر أنها قد نفدت كلها.
وقــال رجــل األعمال الهندي إحسان 
ــات: »آتــــي الـــى هــنــا مــنــذ أســبــوع،  ــ أوشــ
وكأني أبحث عن إبــرة في كومة قش، 

ا«.
ً
ولكن لم أجد شيئ

وقد أصبحت مسألة إيجاد تذاكر في 
أول كــأس عالم بــدولــة عربية والشرق 
األوســط مستعصية أكثر من أي وقت 
مــضــى، مــع االقــتــراب مــن الـــدور نصف 

النهائي.
ويـــشـــرح مــوظــفــو االتــــحــــاد الـــدولـــي 
لكرة القدم )فيفا(، إضافة الى عناصر 
الشرطة خارج المركز لمئات األشخاص 
كل يوم أنه ما من تذاكر متوافرة. حتى 
أنه في بعض األيام انتظر المئات في 

الطابور قبل فتح مركز التذاكر.

وكــــــــان هــــنــــاك تـــــدفـــــق، أمــــــــس، عــلــى 
مباراتي الدور ربع النهائي بين المغرب 
والبرتغال من جهة وإنكلترا وفرنسا 

من جهة أخرى.
ــر )عــامــل  ــديـ ــازومـ ــال ســـانـــديـــب مـ ــ وقـ
فــنــدق مــن بــنــغــادش(: »لــقــد جــئــت إلــى 
هنا كثيًرا، لكن طوال فترة كأس العالم 
لــم أحصل إال على تــذاكــر لمباراتين«، 
ا »منذ أكثر مــن أســبــوع ال أجد 

ً
مضيف

ا، واآلن سأستسلم«.
ً
شيئ

3.09 ماليين تذكرة

وقال مسؤول حكومي قطري إن 3.09 
مايين تذكرة بيعت إلى 1.33 مليون 
شخص، مضيفا أن قطر باعت تذاكر 
أكــثــر مــن مــونــديــال روســيــا 2018، في 

ق »فيفا« على األرقام.
ّ
حين لم يعل

وتوقعت قطر وصول أكثر من مليون 

زائر الى اإلمارة الخليجية خال فترة 
كأس العالم، وحتى السابع من ديسمبر 
الجاري وصل العدد الى 859. 765 زائًرا، 

وفق المسؤول.
وقــد سمحت الدولة الغنية بالغاز، 
ــــاص الـــذيـــن  ــخــ ــ ــة، بـــــدخـــــول األشــ ــ ــدايــ ــ بــ
يحملون تــذاكــر الــمــبــاريــات أو بطاقة 
المشجعين وضيوفهم الى البلد، فقط، 

خال فترة المونديال.
ــرار بـــالـــســـمـــاح بـــالـــدخـــول  ــ ــقـ ــ  الـ

ّ
لــــكــــن

المجاني لسكان دول الخليج رفع من 
وتيرة البحث عن التذاكر.

وقــال أوشــات، الــذي يقطن في دبي، 
ا أعلى بقليل« للحصول 

ً
إنه دفع »مبلغ

ــه لــخــمــس  ــ ــتـ ــ ــزوجـ ــ ــلــــى تـــــذاكـــــر لـــــه ولـ عــ
ــمــــن وربــــع  ــ

ُ
ــن ث ــ ــدوريــ ــ ــات فــــي الــ ــاريــ ــبــ مــ

النهائي.
وقال من دون الخوض في التفاصيل: 
»الحظت أن ذات االشخاص يحاولون 

الــوصــول الــى ذات المصدر للحصول 
على تذاكر«.

ــنـــي نـــيـــكـــوالس  ــيـ ــتـ ــنـ ــر األرجـ ــ ــا أقــ ــمـ كـ
هيرمانوس، الموجود في الدوحة منذ 
انطاق كــأس العالم، أنــه يضغط على 
مصادره للحصول على التذاكر »كلما 
طالت فترة بقاء األرجنتين، أصبح األمر 

أكثر صعوبة«.
وأضاف: »واآلن يصل أشخاص أكثر 
مــن )العاصمة( بوينوس أيـــرس. إنها 
آخر بطولة لميسي« بعد أن وصل »ال 
ألبيسيليستي« الـــى نــصــف الــنــهــائــي 

بفوزه على هولندا بركات الترجيح.
كـــمـــا واجـــــــه الـــمـــوظـــفـــون فــــي مــركــز 
التذاكر معضلة التعامل مع الجماهير 

الذين قالوا إنهم فقدوا تذاكرهم.
)أ ف ب(

شابان يرفعان الفتة يطلبان خالها تذاكر للمباريات )رويترز(

تأهل المنتخب الفرنسي 
حامل اللقب للدور نصف 

النهائي لبطولة كأس العالم 
2022، بعد تغلبه على نظيره 

اإلنكليزي بنتيجة 1-2.

بلغت فرنسا حاملة اللقب 
نــصــف نــهــائــي مــونــديــال قطر 
2022 فــي كـــرة الــقــدم، بفوزها 
المثير على إنكلترا 2-1 أمس 
على اســتــاد البيت فــي مدينة 
 مع 

ً
الــــخــــور، وضـــربـــت مــــوعــــدا

ــــذي حــقــق مــفــاجــأة  الـــمـــغـــرب الـ
تاريخية وأصبح أول منتخب 
إفــريــقــي يبلغ الــمــربــع الذهبي 

بفوزه على البرتغال 0-1.
ــــط  ــــوســ وســــــــّجــــــــل العـــــــــــب الــ
الدفاعي أوريليان تشواميني 
ــدة بــــعــــيــــدة )17(  ــ ــديـ ــ ــسـ ــ مــــــن تـ
وأوليفييه جيرو بــرأســه )78( 
هــدفــي فــرنــســا، والــقــائــد هــاري 
كين هدف إنكلترا )54 من ركلة 
جـــــــزاء( قـــبـــل إهــــــــداره الـــتـــعـــادل 
 ،)84( 

ً
مــن نقطة الــجــزاء أيــضــا

ليكتمل عــقــد نــصــف النهائي 
الذي يشهد مواجهة األرجنتين 
بطلة 1978 و1986 مع كرواتيا 

وصيفة 2018 الثاثاء.
وتسعى فرنسا، بطلة 1998 
و2018، لتكون ثالث منتخب 
فقط يحتفظ باللقب في كأس 
الـــعـــالـــم بـــعـــد إيـــطـــالـــيـــا )1934 
و1938(، والــــبــــرازيــــل )1958 
ــوقـــف قــطــار  و1962(، فــيــمــا تـ
إنكلترا فــي سعيها للقب ثان 
بعد الــذي حققته على أرضها 

في 1966.
وهـــذا أول فـــوز لــفــرنــســا في 
ــلـــى إنـــكـــلـــتـــرا،  ــــأس الـــعـــالـــم عـ كــ
بعد سقوطها مرتين في دور 
المجموعات عام 1966 بنتيحة 

0-2 و1982 بنتيجة 3-1.
وبــعــد جـــّس الــنــبــض، كانت 
فــــرنــــســــا أقــــــــــرب إلــــــــى مــنــطــقــة 
ــائـــق،  الـــخـــصـــم فــــي أول 10 دقـ
وطــرقــت بــاب المرمى برأسية 
أولــيــفــيــيــه جــيــرو هــبــطــت بين 
يدي الحارس جوردان بيكفورد 

.)11(
رقــــابــــة مــنــتــظــرة مــــن ظــهــيــر 

أيمن إنكلترا كايل ووكــر على 
كيليان مبابي متصدر ترتيب 
الهدافين )5(، قابلها محاولة 
من تشواميني قطع الهواء عن 

جود بيلينغهام.
واســتــحــقــت فــرنــســا الــتــقــدم 
لرغبتها في الوصول أكثر إلى 
الــمــرمــى، عــنــدمــا هـــرب مبابي 
مـــن مـــمـــره األيـــســـر إلــــى وســط 
ــيــــث تــضــعــضــع  الـــمـــنـــطـــقـــة، حــ
ــزي، فــلــعــب  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الــــــدفــــــاع اإلنـ
ديـــمـــبـــيـــلـــيـــه إلــــــى تــشــوامــيــنــي 
 في 

ً
أطلقها مــن نحو 25 مــتــرا

الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى 
 التسجيل 

ً
بــيــكــفــورد مــفــتــتــحــا

)17(. وهذا هدفه الدولي الثاني 
في 19 مباراة دولية.

سيطرة إنكليزية 

ســيــطــرت إنــكــلــتــرا وسنحت 
ــرد، أخـــطـــرهـــا  ــ ــلــ ــ ــ ــا فـــــــرص ل ــهــ لــ
 صـــّدهـــا 

ً
لــــهــــاري كـــيـــن مـــنـــفـــردا

زمــيــلــه فــي تــوتــنــهــام الــحــارس 
هــوغــو لــوريــس، عندما حــاول 

رفعها من فوقه )22(، ثم عاجله 
 إيــاه 

ً
بــتــســديــدة بــعــيــدة مــجــبــرا

ــّدة مــمــيــزة  ــ ــــصـ ــيــــام بـ ــقــ عـــلـــى الــ
إلبعادها )29(.

ــــت إنـــكـــلـــتـــرا إيـــجـــاد  ــاولـ ــ وحـ
الحلول والمنافذ دون جدوى، 
ــابــــي حــتــى  ــبــ ــر مــ ــظــ ــتــ فـــيـــمـــا انــ
الــدقــيــقــة 39 لــيــســّدد أول كــرة، 
عالية فــوق المرمى مــن وسط 
ــرة  ــة حــ ــ ــلـ ــ ــد ركـ ــعــ ــقــــة، بــ ــنــــطــ الــــمــ

ملعوبة.
واســتــهــل اإلنــكــلــيــز الــشــوط 
الــثــانــي بــهــجــوم ضــــارب شهد 
تــســديــدة صـــاروخـــيـــة خــطــيــرة 
ــــوق الـــعـــارضـــة  لــبــيــلــيــنــغــهــام فـ
أنــقــذهــا لــوريــس بــشــق النفس 
ــي مـــــبـــــاراتـــــه الــــــــــ143  ــ )47(، فــ
القياسية مــع منتخب فرنسا 

 ليليان تورام.
ً
متخطيا

ركلتا جزاء 

الرغبة الصريحة بالمعادلة 
ــريــــق  ــفــ وفـــــتـــــح الــــلــــعــــب مــــــن الــ
ــا بــحــصــول  ــمــ ــــرجــ

ُ
األبـــــيـــــض، ت

بوكايو ساكا على ركلة جزاء 
لعرقلته مــن تشواميني بطل 
الهدف األول، سّجلها كين قوية 
رغم محاوالت مبابي تشتيت 
تركيزه )54(. وعادل القائد كين 
الرقم القياسي لعدد األهــداف 
مــع إنكلترا باسم وايــن رونــي 
(. بهدفه، وأصبحت 

ً
)53 هــدفــا

إنكلترا صاحبة أقــوى هجوم 
في البطولة )13( واصبح أكثر 
العب يسّجل من نقطة الجزاء 

في تاريخ البطولة )4(.
وعـــــودة إلـــى نــقــطــة الــصــفــر، 
أدريــــان رابــيــو يستغل ضعف 
تــركــيــز دفــــاع إنــكــلــتــرا فـــي ظل 
نـــــشـــــوة الــــــتــــــعــــــادل، ويــــبــــاغــــت 
بيكفورد بتسديدة قوية بعيدة 
أبعدها حــارس عرين األســود 

بصعوبة )55(.
ورّد المدافع هاري ماغواير 
برأسية المست القائم األيمن 

اثر ضربة حرة )70(.
وجـــاء الـــدور على بيكفورد 
 لجيرو 

ً
 سانحا

ً
الذي انقذ هدفا

)77(، لكنه رضخ في المحاولة 

الـــتـــالـــيـــة بـــعـــد ثـــــــــوان، عــنــدمــا 
ارتقى المخضرم جيرو محوال 
عــرضــيــة بــعــيــدة مــن غــريــزمــان 
بـــــــرأســـــــه ارتـــــــــــــدت مـــــــن هـــــــاري 

ماغواير في الشباك )78(.
وبـــدفـــع مـــن تــيــو هــرنــانــديــز 
على البديل مايسون ماونت، 
حصلت إنكلترا على ركلة جزاء 
ثانية، أهدرها هذه المرة كين 
قوية فوق العارضة، في لقطة 
ــي تـــاريـــخ  ــدة فــ ــالــ ــد تــبــقــى خــ قــ

البطولة )84(.
وبـــــــارقـــــــة أمــــــــل مــــــن ضـــربـــة 
حــرة فــي الــرمــق األخــيــر نفذها 
ــفــــورد  ــديـــل مــــاركــــوس راشــ ــبـ الـ
هزت الشباك العلوي )8+90(، 
وتبخر معها آخر آمال إنكلترا 

بالمعادلة.
)أ ف ب(

 الديوك 
 تنهي حلم 

اإلنكليز

فرحة تشواميني بالهدف األول في مرمى إنكترا )رويترز(

    المباراة في سطور

المباراة: إنكلترا - فرنسا 2-1
الملعب: استاد البيت - الخور

ً
الجمهور: 68895 متفرجا

الدور ربع النهائي
الحكم: البرازيلي ولتون سامبايو

األهداف:
إنكلترا: هاري كين )54 من ركلة جزاء(

فرنسا: أوريليان تشواميني )17(، أوليفييه جيرو )78(

اإلنذارات:
إنكلترا: هاري ماغواير )90(

فرنسا: أنطوان غريزمان )43(، عثمان ديمبيليه )46(، تيو 
هرنانديز )82(

التشكيلتان:
إنكلترا: جوردان بيكفورد - كايل ووكر، جون ستونز )جاك 
غريليش 90+8(، هــاري ماغواير، لوك شو - ديكان رايس، 
جوردان هندرسون )مايسون ماونت 79(، جود بيلينغهام 
- بوكايو ساكا )رحيم سترلينغ 79(، هاري كاين، فيل فودن 

)ماركوس راشفورد 85(
المدرب: غاريث ساوثغيت

فرنسا: هوغو لوريس - جــول كونديه، رافــايــل فـــاران، دايو 
اوباميكانو، تيو هرنانديز - أوريليان تشواميني، أدريان 
رابــيــو - عثمان ديمبيليه )كينغسلي كــومــان 79(، أنطوان 

غريزمان، كيليان مبابي - أوليفييه جيرو
المدرب: ديدييه ديشان

)أ ف ب(

ت على تذاكر مباريات نصف النهائي
ُ
ت على تذاكر مباريات نصف النهائيتهاف
ُ
تهاف

https://www.aljarida.com/article/7566
https://www.aljarida.com/article/7565
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ع النجم البرازيلي نيمار  ودَّ
مونديال 2022، بعد إقصاء 

منتخب بالده أمام كرواتيا 
بركالت الترجيح في ربع 
النهائي، ليبقى نيمار من 

دون أي لقب عالمي يتوج به 
مسيرته.

ابــتــعــد الـــعـــرش مــــرة أخـــــرى عـــن الــنــجــم 
الــبــرازيــلــي نيمار، الـــذي لطالما ُعـــرف عنه 
أنه وريث بيليه أو روماريو أو رونالدو أو 
رونالدينيو، غير أن اإلخــفــاق كــان نصيب 
»نـــي« مــرة أخـــرى فــي مــونــديــال قطر 2022، 
بعدما تعرضت أحــامــه بمعانقة الكأس 
الــمــرمــوقــة وبـــاالقـــتـــراب مـــن جـــائـــزة الــكــرة 
الذهبية إلـــى ضــربــة كــبــيــرة، إثـــر الخسارة 
أمام كرواتيا بركات الترجيح، الجمعة، في 

ربع النهائي.
بـــدأ نــيــمــار مــســيــرتــه فـــي كـــرة الـــقـــدم في 
ساو باولو مع نادي سانتوس، على غرار 
ــبــر منذ فترة طويلة 

ُ
األيــقــونــة بيليه، واعــت

خليفة لـ »الملك« والاعب القادر على منح 
الــبــرازيــل نجمة عالمية ســادســة، بعد 20 
 من تتويج »أوريفيردي« للمرة األخيرة 

ً
عاما

في 2002.
إال أن مـــهـــاجـــم بــــاريــــس ســـــان جـــرمـــان 
ــمــــراوغ الــمــهــاري  (، الــ

ً
ــا ــامــ الــفــرنــســي )30 عــ

ــفـــوتـــســـال وأيـــقـــونـــة  الــمــمــتــلــك لــجــيــنــات الـ
الــتــســويــق الــعــالــمــي، تعثر مـــرة أخــــرى في 
أســوأ األوقــات، رغم منحه التقدم للبرازيل 
في الوقت اإلضافي، وبات أسير اإلصابات 

وخيبات األمل.

مونديال البرازيل

في كــأس العالم 2014 أصيب بالعمود 
الفقري في الظهر، والتي كان من الممكن أن 
تصيبه بشلل نصفي، قبل اإلذالل الذي لحق 

بمنتخب باده، في ظل غيابه بعد الخسارة 
المدوية في نصف النهائي على أرضهم أمام 

ألمانيا )7-1(.
ــــروج مـــدوٍّ  وفــــي كــــأس الــعــالــم 2018، خـ
من الــدور ربع النهائي أمام بلجيكا )2-1(، 
والسخرية العالمية لميل البرازيلي صاحب 
الرقم 10 للتدحرج على األرض عند أدنى 

احتكاك.
، انــتــهــى مــونــديــال 2022 بفشل 

ً
وأخـــيـــرا

جديد، بعدما استهله نيمار بشكل صعب: 
التواء في الكاحل بالمباراة األولى، وسباق 
مــع الــزمــن للشفاء. غــاب عــن مــبــاراتــيــن، ثم 
من 

ُ
خـــاض مـــبـــاراة كــوريــا الــجــنــوبــيــة فــي ث

ــل. وفـــي مــواجــهــة كــرواتــيــا،  النهائي وســجَّ
الــجــمــعــة، افــتــتــح الــتــســجــيــل، مـــعـــاداًل الــرقــم 
القياسي لعدد األهداف مع البرازيل المسجل 
باسم األســطــورة بيليه )77(، لكن كرواتيا 

عادلت، وانتصرت بركات الترجيح.

 وقع تحت الضغط

بعد وصفه بالغرور قبل البطولة، لنشره 
شـــعـــار الــنــبــالــة الــبــرازيــلــيــة تــعــلــوه نجمة 
ــو أب  ــإن نــيــمــار، وهـ ســادســة افــتــراضــيــة، فـ
(، وقع مرة أخرى 

ً
لطفل ُيدعى لوكا )11 عاما

تحت الضغط.
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، تــــعــــرضــــت صـــــورة 
نيمار في البرازيل لتشّوه قد ال يستطيع 
، إذ القــــى دعـــمـــه لــلــرئــيــس 

ً
ــا ــه ســـريـــعـ ــتــ إزالــ

اليميني المتطرف المنتهية واليته جايير 
بــولــســونــارو ســخــط قــســم كبير مــن الـــرأي 

العام البرازيلي.
وأعـــاد إحــيــاء النقاد الــذيــن ال يـــرون في 
نــيــمــار جــونــيــور ســـوى مــجــرد طــفــل مــدلــل، 
بــعــدمــا لـــم يـــرتـــِق أغــلــى العـــب فـــي الــتــاريــخ 
)222 مليون يورو دفعها سان جرمان في 
عام 2017( إلى مصاف الوعود التي حملها.

نيمار الذي حقق نجاحات في حقبته مع 
برشلونة اإلسباني )2013-2017(، األمر الذي 
أفسح المجال له لينتقل بصفقة خيالية إلى 
 ما ُيصاب 

ً
نادي العاصمة الفرنسية، غالبا

 عن دخوله في 
ً
في مباريات حاسمة، فضا

خافات مع كيليان مبابي من أجــل هوية 
»منفذ« ركات الجزاء.

فــي عــام 2019، عندما خــرجــوا على يد 
مانشستر يونايتد اإلنــكــلــيــزي فــي دوري 
أبطال أوروبا، أهان نيمار حكام اللقاء على 
مواقع التواصل االجتماعي. بعد شهرين، 
صفع المتفرج الــذي استفزه بعد خسارة 

نهائي كأس فرنسا ضد رين.
ــرأة  ــــال الــفــتــرة نــفــســهــا، اتــهــمــتــه امــ وخـ

بــاالغــتــصــاب، لكن المحاكم الــبــرازيــلــيــة لم 
تباشر اإلجراءات، لعدم كفاية األدلة.

ــا الـــقـــضـــاء اإلســــبــــانــــي، فـــهـــو يـــحـــاول  ــ أمـ
مقاضاته بتهمة مخالفات مزعومة حول 
صفقة انتقاله إلى برشلونة، قبل أن يسحب 
االدعـــــاء الــتــهــم الــمــوجــهــة إلــيــه فــي أكتوبر 

الماضي.

بال جوائز عالمية

ورغم أن نيمار سبق أن توج بألقاب عدة، 
بما فيها دوري أبطال أوروبا )2015( وعدد 
من األلقاب المحلية في إسبانيا وفرنسا، 
فـــإن الــمــهــاجــم، الــمــولــود فـــي مــوجــي داس 
 
ً
كروزيس بالقرب من ساو باولو، لم يفز أبدا
بالكرة الذهبية التي بدت عصية عليه، وال 
جائزة دولية كبيرة، ولــم تشكل الميدالية 
الذهبية األولمبية )2016( أو كأس القارات 

.
ً
 كافيا

ً
)2013( تعويضا

هــل ســنــرى نيمار فــي قميص الــبــرازيــل 
بمونديال 2026 في كندا والواليات المتحدة 
والمكسيك؟ حتى أشد المعجبين به ليسوا 

على يقين من ذلك.
قال المهاجم عام 2021 على منصة دازون 
للبث التدفقي: »ال أعــرف ما إذا كان اليزال 
لــديَّ الوضع الــذي يسمح، القدرة العقلية، 

لتقبل المزيد من كرة القدم«.
ــكــــان »نــــــــي« تـــغـــيـــيـــر رأيــــــه،  ــإمــ ال يــــــــزال بــ
 فقط، 

ً
 أنه يبلغ من الُعمر 30 عاما

ً
خصوصا

 مع سان جرمان حتى 
ً
 طويا

ً
كما يملك عقدا

عام 2027 ورغبة كبيرة في الثأر.
وكتب في نهاية نوفمبر وقت إصابته: 
»لم أحصل على أي شيء في حياتي، وكان 
 السعي وراء أحامي 

ً
، كان عليَّ دائما

ً
سها

وأهدافي«.
وتابع: »هــل أنتظر كل هــذا الوقت حتى 

يهزمني العدو بهذه الطريقة؟«.

داني ألفيش وتياغو سيلفا يواسيان نيمار

نيمار... ملك من دون عرش!نيمار... ملك من دون عرش!

... وبيليه يطالبه بالبقاء
هنأ أسطورة كــرة القدم البرازيلي بيليه، الموجود في المستشفى 
منذ أكثر من أسبوع، مواطنه نيمار على معادلة رقمه القياسي في عدد 
»راقصي  األهداف مع المنتخب )77(، ليشاركه لقب الهداف التاريخي لـ
السامبا«، وطلب منه البقاء فــي الفريق رغــم الــخــروج مــن ربــع نهائي 

مونديال 2022 في قطر على يد كرواتيا.
وأكد بيليه، على الشبكات االجتماعية، »إرثك مازال بعيدا عن الوصول 
للنهاية. استمر وانت تلهمنا وأنا سأستمر في الشعور بالسعادة مع كل 

هدف تسجله كما فعلت في كل المباريات التي شاهدتك فيها«.
وأضــاف بيليه، في رسالة الدعم التي بعث بها لنيمار، بعدما فتح 
الباب أمام احتمالية اعتزاله اللعب الدولي، عقب توديع مونديال قطر، 
»لألسف هذا اليوم ليس سعيدا لنا، ولكنك ستكون دائما مصدر إلهام 
يريد الكثيرون أن يصبحوا مثله. تعلمت أنه كلما مر الوقت، يزداد إرثنا«.

وتابع: »كانا يعرف أن هذا أكثر من مجرد رقم. واجبنا األكبر كاعبين 
نــا الــيــوم واألجــيــال القادمة  هــو أن نكون مصدر إلــهــام. أن نلهم زمــاء

وخاصة من يحبون هذه الرياضة«.

تيتي يؤكد انتهاء مهمته مع السيليساو
أعاد تيتي المدير الفني للمنتخب 
الــبــرازيــلــي لــكــرة الــقــدم الــتــأكــيــد على 
خطته بالرحيل عن تدريب المنتخب 
الــبــرازيــلــي وذلــــك عــقــب الـــخـــروج من 
بطولة كــأس الــعــالــم، المقامة حاليا 
فــي قــطــر، مــســاء الــجــمــعــة، مــؤكــدا أن 
دورته انتهت. وكشف تيتي )61 عاما( 
فــي فــبــرايــر الــمــاضــي إنـــه لــن يستمر 
في تدريب المنتخب البرازيلي عقب 
نـــهـــايـــة بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم »قــطــر 

 .»2022
ــــي  ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــب الـ ــخــ ــتــ ــنــ ــمــ وودع الــ
ــم مـــــن دور  ــالــ ــعــ مــــنــــافــــســــات كــــــأس الــ
الثمانية عقب خسارته أمام المنتخب 
الكرواتي 2-4 بركات الترجيح بعد 
انتهاء الوقت األصلي للقاء بالتعادل 
ــيـــن اإلضـــافـــيـــيـــن  الـــســـلـــبـــي، والـــشـــوطـ
بـــالـــتـــعـــادل 1-1 عـــلـــى مــلــعــب اســـتـــاد 

»المدينة التعليمية«. 
وقال تيتي للصحفيين: بالتأكيد 
ــكــــن حــالــيــا  ــة، ولــ ــايـ ــغـ ــلـ ــعـــب لـ ــذا صـ ــ هــ
الطريق مسدود فيما يتعلق بنهاية 
ــلـــي.  ــرازيـ ــبـ ــع الــمــنــتــخــب الـ دورتـــــــي مــ
وأضـــــاف: أعــتــقــد أن الـــــدورة انــتــهــت، 
وقــلــت هــذا قبل أكــثــر مــن نصف عــام. 
أنا أحافظ على كلمتي، ال ينبغي ان 
ــذا. وأردف: قــلــت في  نــبــالــغ بــشــأن هــ
وقتها هناك محترفون آخرون عظماء 
يمكنهم أن يحلوا محلي. في السابق 

)2018( خسرنا كأس العالم ولكنني 
ــــدورة كــامــلــة، اآلن خضت  احــتــجــت لـ

دورتي كاملة. وانتهت«. 

اختيارات ركالت الترجيح

وكشف تيتي السبب في عدم مشاركة 
النجم نيمار في تسديد ركات الجزاء 
ــكـــرواتـــي.  الــتــرجــيــحــيــة أمـــــام نـــظـــيـــره الـ
وسجل نيمار هــدف التقدم للمنتخب 
الــبــرازيــلــي خـــال الـــوقـــت اإلضـــافـــي في 
الدقيقة 115، لكنه لم يشارك في تنفيذ 

ركات الجزاء الترجيحية. 
وســـجـــل لــلــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي فــي 
ركـــات الــتــرجــيــح، كاسيميرو وبــيــدرو 
ــــو  ــغـ ــ ــيـــرمـــي، بـــيـــنـــمـــا أهـــــــدر رودريـ ــلـ ــيـ جـ
)تــصــدى لــهــا الــحــارس( وماركينيوس 

)في القائم(. 
ــتــــي تـــعـــلـــيـــقـــا عــــلــــى عــــدم  ــيــ وقــــــــــال تــ
تــقــدم نــيــمــار لــتــســديــد إحـــدى الــركــات: 
ــا تــكــون  ــادة مـ ــ ألن الـــركـــلـــة الــخــامــســة عـ
الـــحـــاســـمـــة، يـــكـــون هـــنـــاك ضــغــط أكــبــر، 
والاعبون األكثر ثباتا لألعصاب هم 
الذين نرشحهم للركلة األخيرة، لكننا 

لم نصل إليها. 
ــــن أداء الــمــنــتــخــب  ودافــــــــع تـــيـــتـــي عـ
البرازيلي خال المباراة قائا إن الفريق 
تمسك بالضغط العالي على المنافس 
وســيــطــر عــلــى وســـط الــمــلــعــب، وصــنــع 

العديد من الفرص، لكنه اعترف: ربما 
ــم يــكــن حــســم الــهــجــمــات بــالــمــســتــوى  لـ

المطلوب من جانبنا.
ولدى توجهه فور نهاية المباراة إلى 
غـــرف تــغــيــيــر الــمــابــس وعــــدم تــواجــده 
لبعض الوقت مع الاعبين على أرض 
الملعب، قــال تيتي: عــادة ما أفعل ذلك 
ــواء عــنــد الـــفـــوز أو الــهــزيــمــة... حتى  ســ
عندما نفوز ال أبقى على أرض الملعب، 
هذه هي طريقتي والاعبون يعرفونها، 
ولكن حقا كان من الممكن أن أبقى على 

الملعب مع الاعبين لبعض الوقت. 
ــام، قــال  ــ وعــــن أداء الــفــريــق بــشــكــل عـ
ــلـــى األداء  ــيـــز عـ ــتـــركـ ــتـــي: نــــحــــاول الـ ــيـ تـ
والسرعة على الملعب، وبالطبع على 
إنهاء الهجمات، االستراتيجية تركزت 
على زيـــادة السرعة وصناعة الــفــرص، 
وكــانــت لــنــا 19 مــحــاولــة وأعــتــقــد عشر 

تسديدات على المرمى.
وعــن رســالــتــه للجماهير، قــال مــدرب 
الـــبـــرازيـــل: عــلــيــنــا أن نـــكـــون مــســتــعــديــن 
لمشاركة األحــزان واألفـــراح، هناك جيل 
جديد من الاعبين سيستجمعون قواهم 
بعد هذه الصدمة، أنا أتحمل أكبر قدر 
من المسؤولية، لكن هذه هي كرة القدم، 
أحيانا نفوز وأحيانا نخسر، وأحيانا 
ــع ونــــصــــوب نــاحــيــة  ــ ــ ــؤدي بـــشـــكـــل رائـ ــ ــ نـ

المرمى، لكن الكرة ال تصيب الهدف. 
)د ب أ( تيتي

كاسيميرو: الحياة يجب أن تستمر
ــارلـــوس هــنــريــكــي كــاســيــمــيــرو، العــب  أعــــرب كـ
وســط منتخب الــبــرازيــل، عن أسفه لعدم التأهل 
لنصف نهائي مونديال قطر بعد الخسارة بركات 

الترجيح أمام كرواتيا.
وقال كاسيميرو »جميع الهزائم مؤلمة، خاصة 
عندما يكون لديك هدف، حلم، هناك عمل ألربعة 
أعــوام لهذه اللحظة. من الصعب إيجاد كلمات. 
يــنــبــغــي فــقــط رفــــع الـــــرأس والــمــضــي قـــدمـــا. إنــنــا 
حــزيــنــون. الجميع فــي المجموعة قــدم األفــضــل. 
إننا نشعر باألسي خاصة للطريقة التي وقعت 
بها الخسارة. كان التأهل في أيدينا لكنه فلت منا. 
إنها لحظة صعبة. ينبغي اآلن التحلي بالهدوء. 

الحياة يجب أن تستمر«.
قصي 

ُ
وأشار العب الوسط أن منتخب البرازيل ا

ــام مــنــتــخــب أوروبـــــي منذ  فـــي كـــل الــتــصــفــيــات أمــ
تتويجه بخامس لقب في النهائي على ألمانيا في 
عام 2002 مؤكدا أيضا أنه يرغب في االستمرار 

مع المنتخب.
وقــال: عمري 30 عاما. من الواضح أنه يوجد 
شباب دائما، لكن لدي 30 عاما. إنني في أفضل 
لحظات مسيرتي. إنني سعيد للغاية في النادي 
الذي أتواجد فيه. خسرت فرصة، لكن يجب النظر 

لألمام، سيتولى مــدرب جديد اآلن، في إشارة 
إلى إعان مدرب البرازيل تيتي إنهاء مشواره 
مع المنتخب.                                          )إفي(

تياغو: قد ال أحظى بفرصة مونديال آخر
أعرب تياغو سيلفا، مدافع 
ــلـــي لــكــرة  ــرازيـ ــبـ الــمــنــتــخــب الـ
القدم، عن أسفه، بعد اإلقصاء 
في ربع نهائي مونديال قطر 
2022 أمـــام كــرواتــيــا بــركــات 
 أنـــه مع 

ً
الــتــرجــيــح، مــوضــحــا

ــا لــن  ــمــ  »ربــ
ً
ــا ــامــ بـــلـــوغـــه 38 عــ

يحظى بفرصة أخــرى للفوز 
بمونديال مع منتخبه«.

ــــي  وقـــــــــــــــــــــــــال ســــــــيــــــــلــــــــفــــــــا فــ
ــاة بـــــي إن  ــنــ ــقــ تــــصــــريــــحــــات لــ
ــــورت إن »األمـــــــــر مـــحـــزن  ــبـ ــ سـ
لـــلـــغـــايـــة، لـــكـــن هــــكــــذا تــســيــر 
ــا قـــدمـــه  ــمــ ــــور بــ ــــخـ األمـــــــــــور. فـ
جميع الاعبين، لكن هذه هي 
كرة القدم. من الصعب إيجاد 
كلمات مواساة، ألنني عشت 
خيبة أمل في حياتي عندما 
ــــي تـــحـــقـــيـــق هـــدف  أخـــفـــقـــت فـ
بهذه األهمية. األمر يؤلمني 

.»
ً
كثيرا

وأضــاف: »ينبغي محاولة 

ــاوز ذلـــــــك. عـــنـــدمـــا كــنــت  ــ ــجـ ــ تـ
 مـــا كـــنـــت أقـــف 

ً
ــا ــمــ ــقـــط دائــ أسـ

ــا لــن  ــ ــمـ ــ ــرى ربـ ــ ــنـ ــ . سـ
ً
مـــــــجـــــــددا

أعود للتمتع بهذه الفرصة«. 
وأشـــــــاد بـــمـــســـتـــوى كـــرواتـــيـــا 
خال اللقاء.                )إفي(

كاسيميروتياغو سيلفا

ما بعد الرقص إال البكاء

أربعة أيام فصلت بين 
مهرجان السيليساو على 
ــتــــاد 974، ورقـــصـــات  اســ
نجومه مع كل هــدف في 
مرمى كــوريــا الجنوبية، 
ــوم أمــــــس، حــيــن  ــ وبـــيـــن يـ
سقط فريق المدرب تيتي 
ــا، وانـــهـــار  ــيــ ــرواتــ أمــــــام كــ
نفس الراقصين بالبكاء 
ــاد الـــمـــديـــنـــة  ــ ــتــ ــ عــــلــــى اســ

التعليمية.
ــل الــــعــــديــــد الــتــمــس  ــعـ لـ
الـــعـــذر لـــرقـــصـــات العــبــي 
الــــبــــرازيــــل أمــــــام كــــوريــــا، 
وبــرر ذلــك بثقافة الباد 
وغيرها، إال أن المبالغة 

فــي االحــتــفــال كــان لــه أثر 
ــريـــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــــوس الـ ـــفـ ــي نــ ــ فــ
مـــن الـــذيـــن اعـــتـــبـــروا ذلــك 
اســـتـــهـــتـــارا وتــقــلــيــا مــن 

احترام المنافس.
ــذا يـــوم،  ــوم وهــ وذاك يـ
فـــمـــن رقـــــص عـــلـــى جــــراح 
ــط بــــاكــــيــــا  ــ ــقــ ــ كــــــــوريــــــــا ســ
لــــــبــــــرازيــــــل  ا ــى إرث  ــ ــلــ ــ عــ
الــــذي لــم يــســتــعــد هيبته 
بــعــد إخـــفـــاقـــات األجـــيـــال 
الـــمـــاضـــيـــة الـــتـــي أعــقــبــت 

تتويج 2002.

https://www.aljarida.com/article/7505
https://www.aljarida.com/article/7443


رغــم أن الــحــارس الكرواتي دومينيك 
ليفاكوفيتش سرق األضــواء، عن جدارة، 
بعد تألقه في قيادة منتخب بــاده إلى 
نصف نهائي مــونــديــال قطر 2022 في 
كرة القدم، بفوزه أمس األول على البرازيل، 
أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، فإن 
 في 

ً
 أيضا

ً
ثاثي خط الوسط كان حاسما

هذا اإلنجاز.
وســـاهـــم الـــثـــاثـــي لـــوكـــا مـــودريـــتـــش، 
ــلـــو  ــيـ ــو كـــوفـــاتـــشـــيـــتـــش ومـــارسـ ــيــ ــاتــ ومــ
بروزوفيتش، في فرض كرواتيا التعادل 
1-1 على أبطال العالم خمس مــرات في 
الوقتين األصــلــي واإلضــافــي قبل الفوز 

بركات الترجيح 2-4.
وعلى الرغم من أن البرازيل حصلت 
عــلــى الــــفــــرص األبـــــــرز واألخــــطــــر مــــع 11 
تـــســـديـــدة عــلــى الـــمـــرمـــى مــقــابــل واحــــدة 
لكرواتيا التي أتى منها هدف التعادل في 
الدقيقة 117 عندما كانت البرازيل متجهة 
للفوز بعد هدف رائع من نيمار )1+105(، 

.
ً
فإن االستحواذ كان متساويا

وســاهــم ثــاثــي الــوســط فــي احتفاظ 
ــالـــكـــرة ومـــنـــع خــــط الــهــجــوم  كـــرواتـــيـــا بـ
المؤلف من نيمار وفينيسيويس جونيور 
ورافــيــنــيــا وغــيــرهــم مـــن الــحــصــول على 

المزيد من الفرص.
وقـــال الــمــدرب زالتــكــو داليتش بفخر 
خال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: 
 إن كرواتيا تملك أفضل خط 

ً
»قلت مــرارا

وسط في العالم«.

وال يختلف رأي ظهير أيمن سلتيك 
االســكــتــلــنــدي يــوســيــب يــورانــوفــيــتــش 
، وساهم في تعطيل 

ً
الذي قدم أداًء مميزا

فينيسيوس على الرواق األيسر.
 في 

ً
ــا ــيـ ــاسـ ــذا الـــثـــاثـــي أسـ ــ وشـــــــارك هـ

المباريات الخمس جميعها حتى اآلن في 
قطر، وساهم في حماية دفاع كرواتيا الذي 

استقبل حتى اآلن هدفين فقط.

 »ال نجوم« 

 إلى الخلف، يمنح 
ً
بعدم تراجعهم كثيرا

الثاثي األريحية لزمائهم، ويتمتعون 
بالجودة للمحافظة على االستحواذ في 

مساحة متقدمة على أرض الملعب.
وهم أحد األسباب لقدرة بلد من أربعة 
مايين نسمة فقط على المنافسة بشكل 

منتظم مع أكبر منتخبات العالم.
ت كرواتيا وصيفة لفرنسا 

ّ
وعندما حل

فـــي 2018، كــــان إيـــفـــان راكــيــتــيــتــش في 
التشكيلة، لكل كوفاتشيتش أثــبــت أنه 

خير بديل له.
ــتــــش، العـــــب إنــتــر  ــيــ ويـــلـــعـــب بــــروزوفــ
االيــطــالــي، أكــثــر عــلــى مــقــربــة مــن الــدفــاع 
يه فــي الــخــط ولـــم يسمح 

َ
مــقــارنــة بزميل

للبرازيل بأن تكون مرتاحة مع الكرة، في 
حين يتقدم كوفاتشيتش الذي ينشط في 

تشلسي اإلنكليزي أكثر إلى األمام.
ولــكــن مــودريــتــش، نــجــم ريــــال مــدريــد 
، كان َمن نال أكبر كم من 

ً
البالغ 37 عاما

 لجودته والثبات المذهل 
ً
اإلشادات، نظرا

في مستواه رغم تقدمه في السن.
ونجح خال ركات الترجيح بتسجيل 
 
ً
الــمــحــاولــة الــثــالــثــة بــكــل هـــــدوء مــرســا

ــيـــســـون بــيــكــر فــــي االتـــجـــاه  ــــارس ألـ ــــحـ الـ
المعاكس.

سوسا يمتدح مودريتش

ــا الــظــهــيــر بـــورنـــا ســـوســـا، فــذهــب  ــ أمـ
 أن مودريتش 

ً
إلى أبعد من ذلــك، معتبرا

هــو أحـــد أفــضــل العــبــي الــوســط على مر 
العصور.

 
ً
وقــال في هــذا الــصــدد: »ال أحــد، حتما
ال أحــد على اإلطـــاق، قــّدم أداًء بمستواه 
وهو في سن الـــ37، وهو يظهر سنة تلو 
أخرى مدى أهميته كاعب بالنسبة لنا 

ولريال مدريد«.
وبــعــد أن تخطوا ثمن النهائي ضد 
 ثم 

ً
ــا ــركــــات الـــتـــرجـــيـــح أيــــضــ الـــيـــابـــان بــ

البرازيل، على غــرار الدورين ذاتهما في 
2018، ينتظرهم اآلن اختبار آخــر ضد 
مــنــتــخــب مـــرشـــح بـــقـــوة لــحــصــد الــلــقــب، 
أرجــنــتــيــن ليونيل ميسي الــفــائــزة على 

هولندا بركات الترجيح.
والتقى المنتخبان في دور المجموعات 
في مونديال 2018 عندما حققت كرواتيا 
ــع مودريتش 

ّ
 مدويا 3 - صفر، ووق

ً
فــوزا

على أحــد األهــــداف بتسديدة رائــعــة من 
خارج المنطقة.

وبعدما باتت األرجنتين أكثر منتخب 
 لانتصارات بركات الترجيح 

ً
تحقيقا

في نهائيات كأس العالم )5 من أصل 6(، 
سيشكل ذلك مسألة مثيرة أمام كرواتيا 

المتخصصة في هذا المجال.
والصمود والعزيمة هما جزء أساسي 
 دون 

ً
من أسلوبهم، ولن يكون ذلك ممكنا

العبين أمثال مودريتش.

وقال سوسا: »قوتنا األكبر كفريق 
، وأال يــكــون هناك 

ً
هــي أن نــقــاتــل مــعــا

نــــجــــوم فــــي الـــفـــريـــق ال يـــرغـــبـــون فــي 
الركض أو الدفاع«. وتابع »ليس لدينا 
 في برشلونة أو ريال مدريد، 

ً
25 العبا

 .
ً
لــذا علينا أن نكون جاهزين جميعا

لوكا مودريتش يلعب كل مباراة ألنه 
يتحتم عليه ذلك. ال مجال له للراحة، 

ألننا نــريــده فــي كــل ثانية على أرض 
الملعب«.

 
ً
وتــأمــل كــرواتــيــا أن تضيف منتخبا

ــــى قــائــمــة   إلـ
ً
ــدا ــديــ  جــ

ً
 جــنــوبــيــا

ً
أمـــيـــركـــيـــا

ــا، وتـــنـــهـــي حـــلـــم مــيــســي في  ــايـــاهـ ضـــحـ
التتويج باللقب عندما يلتقي المنتخبان 

على استاد لوسيل بعد غد.
)الدوحة - أ ف ب(

... والكرواتية تحتفي باالنتصار
خــصــصــت الـــصـــفـــحـــات األولـــــــى مــــن جــمــيــع 
صحف كرواتيا، أمس، للحديث عن االنتصار 
ــــذي حــقــقــه مــنــتــخــب الـــبـــاد أمـــام  الــمــلــحــمــي الـ
البرازيل في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 

2022، واصفة إياه بـ »معجزة«.
وذكرت صحيفة يوتارني ليست، الصادرة 
في زغــرب، »لقد فعلنا نحن ذلــك«، مشيرة إلى 
نتيجة مباراة المنتخبين الكرواتي والبرازيلي 
بفوز األول 4-2 بركات الترجيح عقب انتهاء 
الوقت األصلي واإلضافي للقاء بالتعادل 1-1، 
رفــقــة صــــورة لــاعــبــي الــفــريــق الــبــلــقــانــي وهــم 

يعانقون بعضهم عقب النصر.
فــي حــيــن أبــــرزت صحيفة نــوفــي ليست أن 
«، مصحوبة بصورة 

ً
»الــبــرازيــل سقطت أيــضــا

الــبــرازيــلــيــيــن مـــمـــدديـــن فـــي حـــالـــة مـــن الــحــزن 
على العشب عقب الهزيمة بركات الترجيح، 
وأضــافــت: »فــي الطريق إلــى النهائي ال يوجد 

سوى ميسي واألرجنتين«.
وعلى غاف جريدة سلوبودنا دالماتيا نشر 
عنوان »التالي، من فضلكم«، مع التأكيد على أن 
المنتخب الكرواتي »يعبر إلى نصف النهائي 

باستحقاق وبطولة«.
)إفي(

الصحافة البرازيلية تنعى »نهاية الحلم«
»نهاية الحلم«، »البرازيل تبكي«، »خطأ 
قاتل«: هكذا عنونت مواقع وسائل اإلعام 
الرئيسية فــي الــبــرازيــل على صفحاتها 
 عــلــى إقــصــاء 

ً
األولــــــى الــجــمــعــة، تــعــلــيــقــا

منتخب بــادهــا »الــســيــلــيــســاو« بــركــات 
الــتــرجــيــح ضــد كــرواتــيــا مــن ربـــع نهائي 

مونديال قطر 2022 لكرة القدم.
وتحسر موقع »غلوبو إي سبورتي« 
على »نهاية حلم السداسية«، في إشارة 
إلـــــى الـــلـــقـــب الــــســــادس الــــــذي تــســعــى لــه 
، واســتــذكــر أنــه 

ً
ــا الـــبـــرازيـــل مــنــذ 20 عـــامـ

»منذ فــوزه بكأسه الخامسة عــام 2002، 
أقصي السيليساو في كل مرة واجه فيها 

.»
ً
 أوروبيا

ً
منتخبا

وقبل خيبة األمل في قطر أمام كرواتيا، 
 في ربع النهائي 

ً
خسرت البرازيل سابقا

أمــام فرنسا )0-1( عام 2006، وهولندا 
)1-2( عام 2010، وبلجيكا )1-2( عام 2018.
ــعــــرض مــنــتــخــب  وفــــــي عــــــام 2014، تــ
»السامبا«، الذي كان يستضيف البطولة، 
لخسارة مذلة 1 7- أمام ألمانيا في نصف 
النهائي، بعد فــوزه على كولومبيا في 

دور الثمانية.
مــن جــهــتــه، كــتــب بــاولــو فينيسيوس 

كــويــلــو، أحـــد كــتــاب األعـــمـــدة الشهيرين 
فــــي الـــصـــحـــافـــة الـــريـــاضـــيـــة الــبــرازيــلــيــة 
عبر »غلوبو إي ســبــورتــي«، »خطأ قاتل 
 مــن هجمة 

ً
للبرازيل: كيف تلقينا هــدفــا

مرتدة، فيما كنا منتصرين قبل 5 دقائق 
من نهاية التمديد؟«.

فــي الــمــقــابــل، وضــع مــوقــع »يــو أو أل« 
للمعلومات صــورة نيمار على صفحته 
ــى وهـــو غــــارق بــدمــوعــه، وعــنــونــت  ــ األولـ
»البرازيل تبكي«، ووجه معظم المعلقين 
الــريــاضــيــيــن انـــتـــقـــادات لـــلـــمـــدرب تيتي 
الــمــوجــود فــي منصبه مــنــذ عـــام 2016، 
وسبق أن أعلن أنه سيترك منصبه قبل 

أشهر من المونديال.
وكتب موقع »آر 7« البرازيلي أن »هذه 
 حــيــال كل 

ً
الــمــرة، نــيــمــار كـــان األقـــل ذنــبــا

شيء. األخطاء الحاسمة ارتكبها تيتي«، 
أمــا صحيفة »إســتــادو دي ســان بــاولــو« 
فوجهت أصابع االتهام إلى »أخطاء تيتي 
 
ً
السبعة«، متهمة إياه بأنه »لم يغير شيئا
« مــنــذ اإلقـــصـــاء أمــــام بلجيكا في 

ً
فــعــلــيــا

مونديال روسيا 2018، متسائلة: »نيمار 
ــزاء في  هـــو أفـــضـــل مـــســـدد لـــركـــات الــــجــ
سيليساو. لماذا لم يسدد الركلة األولى؟«.

داليتش: لن يكون لدينا ما نخشاه
ــد مــــــدرب مــنــتــخــب كــرواتــيــا  ــ أكـ
زالتكو داليتش، بعد التأهل لنصف 
نهائي مونديال قطر، أن كلمة السر 
فــــي مـــواجـــهـــة األرجـــنـــتـــيـــن بنص 

النهائي ستكون »االلتزام«.
وأوضح داليتش، خال مؤتمر 
صحافي، أمس، أن فريقه ال يعاني 
: »هــذا مؤشر 

ً
من اإلرهـــاق، مضيفا

، لن يتسبب لنا اإلرهاق 
ً
جيد جــدا

فـــــي مــــشــــكــــات جــــمــــة. ســـنـــحـــاول 
االســتــرخــاء كــي نــكــون فــي أفضل 

حالة قبل مواجهة األرجنتين«.
واعتبر أن اضطرار األرجنتين 
للعب وقـــت إضــافــي أمـــام هولندا 
يجعل فريقيهما »في وضع شديد 

التشابه« من الناحية البدنية.
 
ً
ــه لـــن يــخــصــص العــبــا وأكـــــد أنــ
بعينه لمراقبة ليونيل ميسي، بل 
كــمــا فــعــل الــفــريــق فـــي الــمــونــديــال 
ــازت كـــرواتـــيـــا  ــ ــ الــــمــــاضــــي، حـــيـــن فـ
ــــي دور  ــتــــيــــن 3-0 فـ ــنــ عـــلـــى األرجــ

المجموعات.

ــــرف أن  ــعـ ــ وأبـــــــــرز دالــــيــــتــــش: »نـ
بــوســعــه فــعــل الــكــثــيــر، وكــيــف أنــه 
يحب االحتفاظ بالكرة بين قدميه. 
سيكون العامل الحاسم في الجانب 
الدفاعي لدينا هو االلتزام. إذا كررنا 
ما فعلناه أمام البرازيل، فلن يكون 

لدينا ما نخشاه«.

داليتش أندريه بلينكوفيتش

بلينكوفيتش يتلقى التهاني
شارك رئيس الوزراء الكرواتي 
أندريه بلينكوفيتش، أمس األول، 
ــاد  ــحــ ــنــــوب االتــ ــــي قـــمـــة دول جــ فـ
األوروبي بإسبانيا، لكنه لم ينس 
متابعة مباراة منتخب باده في 
نهائيات كــأس العالم، وقــال بعد 
فـــوزه على نظيره الــبــرازيــلــي إنه 
شارك في »االجتماع األكثر إثارة 

بأوروبا«.
وأضـــــــاف بــلــيــنــكــوفــيــتــش، في 
ــافــــي، أن مــديــنــة  ــحــ تـــصـــريـــح صــ
أليكانته اإلســبــانــيــة الــتــي عقدت 
فيها القمة، بمشاركة 9 دول من 
جنوب االتحاد األوروبي، »ستبقى 

إلى األبد في قلبي«.
وكشف لبعض الصحافيين أنه 
تمكن مــن متابعة الــمــبــاراة أثناء 
ــة، وأن جميع  ــتــــراحــ فـــتـــرات االســ
ــقــــادة اآلخــــريــــن »انـــضـــمـــوا إلــيــه  الــ
لمشاهدة ركــات الترجيح« على 
: »لقد 

ً
هــاتــفــه الــمــحــمــول، مــتــابــعــا

. إنــه شعور 
ً
 جــدا

ً
كــان األمــر لطيفا

رائــع، إنه جيل رائــع من الاعبين 
الكرواتيين«. وهنأ رؤســاء الدول 
والحكومات اآلخـــرون، بمن فيهم 
اإلسباني بيدرو سانشيز مضيف 
االجــتــمــاع، والــفــرنــســي إيمانويل 
ماكرون، أندريه بلينكوفيتش أمام 

الصحافة.

غاف صحيفتي إستادو دي سان باولو وإكسترا

ليفاكوفيتش... على خطى العظماء
ــل حـــــــــــارس الــــمــــرمــــى  ــ ــ ــواصـ ــ ــ يـ
الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش 
تقديم أداء استثنائي في مونديال 
قطر 2022، ومــع تصديه لركلة 
الــجــزاء الــتــي ســددهــا البرازيلي 
رودريــغــو، عـــادل أرقـــام األلماني 
هــارالــد شوماخر واألرجنتيني 
سيرخيو جويوكوتشيا ومواطنه 
دانـــيـــيـــل ســوبــاســيــتــش، حـــراس 
المرمى الذين تصدوا ألربع ركات 

ترجيح في تاريخ المونديال.
ــتـــش،  ــيـ ــاكـــوفـ ــفـ ــيـ وتــــــصــــــدى لـ
حارس دينامو زغرب، لتسديدات 
تـــاكـــومـــي مــيــنــامــيــنــو وكـــــــاورو 
مــيــتــومــا ومــــايــــا يـــوشـــيـــدا أمــــام 
الــيــابــان فــي دور الــــ 16 ليحسم 
ــيــــح لــمــصــلــحــة  ــتــــرجــ ركـــــــــات الــ

منتخب باده بنتيجة )1-3(.
ــا فــي  ــ ــــضـ  أيـ

ً
وكـــــــــان حــــاســــمــــا

ربـــع الــنــهــائــي بــالــتــصــدي لركلة 

رودريغو العب ريال مدريد، وأدى 
خطأ ماركينيوس، الذي ارتطمت 
كرته بالقائم، إلى انتهاء المباراة 
بـــفـــوز كـــرواتـــيـــا بــنــتــيــجــة )2-4( 

وتأهلها لنصف النهائي.

وقبل 4 سنوات، في مونديال 
ــان الــبــطــل هو  ــ روســــيــــا 2018، كـ
ســوبــاســيــتــش، حــيــث فــعــل األمـــر 
نفسه أمام الدنماركيين كريستيان 
إريكسن والسي شون ويورجنسن 

في دور الـ 16، وفي ربع النهائي 
أمام الروسي فيدور سمولوف.

ــل ذلـــــــــــك هـــو  ــ ــعــ ــ وأول مــــــــن فــ
األلماني شوماخر، الذي تصدى 
لتسديدتين من الفرنسيين ديدييه 
سيكس وماكسيم بوسيس في 
نصف نهائي مونديال إسبانيا 
1982، والمكسيكيين فــرنــانــدو 
كــويــرارتــي وراؤول سيرفين في 
بطولة كــأس العالم التي أقيمت 

في المكسيك عام 1986.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــخـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ وفـــــــــــي الـ
إيطاليا 1990، قلده األرجنتيني 
جـــويـــوكـــوتـــشـــيـــا، الـــــــذي تــصــدى 
لــــتــــســــديــــدات الـــيـــوغـــوســـافـــيـــيـــن 
دراغوليوب برنوفيتش وفــاروق 
هادزيبيجيتش في ربع النهائي، 
واإليطاليين روبرتو دونادوني 
وألدو سيرينا في نصف النهائي. 
)إفي(

ليفاكوفيتش يحتفل بعد إضاعة ماركينيوس ركلة ترجيح

غاف صحيفة نوفي ليست

مودريتش 
وكوفاتشيتش 
وبروزوفيتش 

شاركوا بالتشكيل 
األساسي في كل 

المباريات

مودريتش نجم خط وسط كرواتيا

خط الوسط الكرواتي مفتاح النجاح خط الوسط الكرواتي مفتاح النجاح 

https://www.aljarida.com/article/7517
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أثـــنـــى لــيــونــيــل ســكــالــونــي، 
ــفــــنــــي لــلــمــنــتــخــب  الــــمــــديــــر الــ
األرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
على العبيه وروح الفريق، 
عقب المباراة التي انتهت 
بـــالـــفـــوز عـــلـــى الــمــنــتــخــب 
الهولندي، الجمعة، في 
دور الثمانية من بطولة 
 2022 ــم  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ كـــــــــأس الــ
 في قطر. 

ً
المقامة حاليا

وأطـــــــــــاح الـــمـــنـــتـــخـــب 
ــي نـــظـــيـــره  ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ األرجــ
ــــدي مـــــــن دور  ــنــ ــ ــولــ ــ ــهــ ــ الــ
الثمانية في المونديال، 
بــــــعــــــدمــــــا تـــــغـــــلـــــب عــــلــــيــــه 
لــــــجــــــزاء  ا بـــــــركـــــــات   3 -4
الــتــرجــيــحــيــة، إثــــر نــهــايــة 
الوقتين األصلي واإلضافي 
لــلــمــبــاراة بــيــنــهــمــا بــالــتــعــادل 

2-2 على ملعب لوسيل. 
وتــقــدم الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي 
بــهــدفــيــن ســجــلــهــمــا نــاهــويــل مــولــيــنــا 
وليونيل ميسي في الدقيقتين 35 و73 
ــادل الــمــنــتــخــب  ــعـ ــم تـ ــزاء، ثـ ــ مـــن ضـــربـــة جــ
ــاوت  ــ ــيـــن ســـجـــلـــهـــمـــا فـ ــهـــدفـ ــنــــدي بـ ــهــــولــ الــ
11 من  83 و فيغهورست فــي الدقيقتين 
الوقت المحتسب بداًل من الضائع للشوط 

الثاني. 
ــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــلــى  وقـــــــال ســـكـــالـــونـــي فـ

ســـر نـــجـــاح الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي فــي 
الــمــونــديــال الــحــالــي: »األرجــنــتــيــن لديها 
روح فـــريـــق. نــحــن نـــعـــرف كــيــف نــتــعــامــل 
مع كل المواقف على أرض الملعب. كان 
بــالــطــبــع مــن األفــضــل أن نــتــفــادى ركــات 
الجزاء الترجيحية، لكننا صمدنا حتى 

النهاية«. 
ــافـــي  ــر الـــصـــحـ ــمــ ــؤتــ ــمــ وأضــــــــــاف فـــــي الــ
 
ً
الـــذي ُعــقــد عــقــب الــمــبــاراة: »أعــتــقــد أيــضــا
ــب لــنــا الــكــثــيــر  أن الــفــريــق الــهــولــنــدي ســبَّ
ــور،  ـــب عــلــيــنــا األمــ مـــن الــمــشــكــات، وصـــعَّ
 خال الشوط الثاني، الذي كان 

ً
خصوصا

، لكن هذه هي كرة القدم، وهذا ما 
ً
صعبا

، عندما نعتقد أن المباراة 
ً
يحدث أحيانا

انــتــهــت تــحــدث مــفــاجــأة، وكــمــا قــلــت، هــذا 
، ويلعب بثقة، ويصر 

ً
الفريق كان متمرسا

على الفوز«. 

الحديث عن الحكم

ــاراة، الــتــي  ــبــ ــمــ ــــال الــ ــــن شــــعــــوره خـ وعـ
ــه مــع  ــلــ ــاعــ ــفــ اســــتــــمــــرت 120 دقــــيــــقــــة، وتــ
الحكم، قــال سكالوني: »ال أريــد الحديث 
، وأنــا 

ً
ــدا عــن الــحــكــم، عــاقــتــي بــه طيبة جـ

أعــرفــه، وال أريــد أن أتــحــدث عــنــه، لُحسن 
الحظ ســار كل شــيء على ما يــرام، وهذا 

ما أستطيع قوله له«. 
ــا فــي  ــاريــ ــع بـــأنـــخـــيـــل دي مــ ــدفــ ــن الــ ــ وعـ
الدقيقة 112، قال سكالوني: »أعتقد أننا 

في الشوط اإلضافي األول كنا نستطيع 
أن نلعب بشكل أفضل مع دي ماريا، لكنه 
لــم يكن على مستوى اللياقة المطلوب، 
لكن كان علينا أن نصدر القرار، ولم يكن 
، لكن كان من الضروري 

ً
هذا القرار سها

أن نفكر فــي الاعبين الــذيــن سيسددون 
ركات الجزاء«. 

وتــابــع: »بالطبع كنا نفكر فــي طريقة 
اللعب الهجومية، وكانت األمــور صعبة 
علينا في الشوط اإلضــافــي الثاني، لكن 
 على 

ً
يمكن القول إننا كنا األكثر تسديدا

المرمى«. 
وعن حديثه لاعبين بعد نهاية الوقت 
األصــلــي لــلــمــبــاراة بــالــتــعــادل، قــال مــدرب 
األرجنتين: »أعتقد أنه في آخر 15 دقيقة 
كـــان هــنــاك لــعــب بــالــكــرات الــطــولــيــة، ولــم 
تــكــن هــنــاك الكثير مــن الــفــرص لتسجيل 
ــتـــوقـــع أن نـــســـيـــطـــر فــي  ــا نـ ــنـ األهــــــــــداف. كـ
الــوقــت اإلضــافــي ونلعب بطريقتنا، لكن 
رأينا أن الفريق الهولندي لم يعد يلعب 
بطريقة التمريرات الطويلة، وبالتالي لم 
نتمكن من الفوز في الوقت اإلضافي، لكن 
استطعنا أن نحسم المباراة في النهاية«.

وعـــن شــخــصــيــة الــفــريــق األرجــنــتــيــنــي، 
قــال الــمــدرب: »أعتقد أنــنــا أثبتنا الكثير 
مـــن جـــوانـــب شــخــصــيــتــنــا مـــع الــمــكــســيــك. 
 
ً
، لكننا أيضا

ً
 أول صعبا

ً
واجهنا شوطا

كافحنا حتى النهاية، ونستطيع القول 
إن كرة القدم تظهر بالفعل معادن الفرق 

المختلفة، وهذا ما فعلناه في مباريات 
سابقة، وفي هذه المباراة«. 

 يــتــحــتــم عــلــيــنــا أن 
ً
ــا وأضــــــاف: »أحـــيـــانـ

ندافع، وأال نهاجم فقط، لكن عندما يكون 
الفريق اآلخــر لــديــه العــبــون بــطــول قامة 
، فـــهـــذا يـــفـــرض عــلــيــنــا 

ً
190 ســنــتــيــمــتــرا

الــدفــاع، وبــالــتــالــي أعتقد أن كــل لحظة 
في المباراة كانت حاسمة لنا ومهمة«.
وعـــن اخـــتـــيـــارات ركــــات الــتــرجــيــح، 
قــال ســكــالــونــي: »كــنــا نــعــرف أن هناك 
ركــات ترجيح ستسدد، وكنا نعرف 

 مــنــهــا، 
ً
ــا أنـــه ال يــمــكــن أن نــخــســر أيــ

 تــكــون األمــــور صــعــبــة، 
ً
أحــيــانــا

ألن هـــنـــاك مـــن ال يـــريـــد أن 
ــــي هـــذه  ــدد، لـــكـــن فـ ــ ــسـ ــ يـ

الـــمـــبـــاراة كــــان هــنــاك 
من تطوع للتسديد، 
 
ً
وكـــــــــــــان هــــــــــذا أمــــــــــرا
. كــان 

ً
 جــــدا

ً
إيــجــابــيــا

علينا فقط اختيار 
مـــن ســـيـــســـدد، ألن 

الكثير تطوعوا«.
)د ب أ(

رئيس األرجنتين 
يحتفل بـ »الدموع«

قال الرئيس األرجنتيني 
ألبرتو فرنانديز إنه احتفل 
ــار  ــتــــصــ ــانــ »الــــــــدمــــــــوع« بــ بـــــــــ
منتخب الــبــاد لــكــرة القدم 
على هولندا 2022 وتأهله 

لنصف النهائي.
وكــــتــــب فــــرنــــانــــديــــز، فــي 
ــر«،  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ حــــســــابــــه عــــلــــى »تـ
عــــــقــــــب انـــــــتـــــــهـــــــاء مــــــــبــــــــاراة 
ــن وهــــــولــــــنــــــدا،  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ األرجــ
مساء أمــس األول الجمعة، 
»حــتــى الـــدمـــوع. شــكــرا لكل 
الـــاعـــبـــيـــن والـــــمـــــدرب وكـــل 
عضو بالبعثة على كل هذا 
الشغف وااللتزام حتى الكرة 
األخيرة. تجعلوننا سعداء 

للغاية«.
وأرفق رئيس األرجنتين 
تغريدته بصورة لعناق بين 
حارس المنتخب إميليانو 
ــز، نــجــم  ــيـ ــنـ ــيـ ــارتـ »ديـــــبـــــو« مـ
اللقاء في ركات الترجيح، 

والقائد ليونيل ميسي.
)إفي(

أكـــد الــمــهــاجــم األرجــنــتــيــنــي الوتــــارو 
مارتينيز، أنــه كــان يثق فــي قــدرتــه على 
تسديد ركلة الجزاء الحاسمة بمواجهة 

هولندا في ربع نهائي مونديال قطر.
وصـــرح الــاعــب عــقــب الــمــبــاراة: »لقد 
تمكنا مــن التأهل عقب مواجهة خصم 
. أنـــا سعيد مــن أجـــل جميع 

ً
صــعــب جــــدا

األرجنتينيين. نحاول القيام باألشياء 
التي استعددنا لها«.

وتـــابـــع: »كـــان عــلــيَّ تــســديــد أهـــم ركلة 
ــزاء، ولــــديَّ ثــقــة فــي قــدرتــي عــلــى ذلــك.  جــ
أعمل من أجل المجموعة، من أجل الفريق، 
لتقديم صــورة جــيــدة. كــان عليَّ تسديد 
الركلة األصعب، الحاسمة، وتمكنت من 

ذلك بعد أن سددتها بهدوء«.
وأهــــدى الوتــــارو االنــتــصــار لعائلته، 

التي دعمته في أصعب اللحظات. 
)إفي(

إميليانو: الحكم كان يريد إقصاءنا

اتهم حارس منتخب األرجنتين 
لــكــرة الــقــدم، إميليانو مارتينيز، 
الحكم اإلسباني أنطونيو ماتيو 
الهوز الذي أدار مباراة الفريق أمام 
هولندا فــي ربــع نهائي مونديال 
2022 في قطر، بأنه كان يرغب في 

إقصاء منتخب باده. 

وأكـــد مارتينيز، عقب المباراة 
الــتــي أقــيــمــت فـــي مــلــعــب لــوســيــل، 
الجمعة، »إنه جنون وعجرفة. تقول 
 ويتحدث معك بشكل سيئ. 

ً
له شيئا

يضيف عشر دقائق، ويمنح هولندا 
ركلة حرة. كان يريد أن يقصينا كما 

خرجت إسبانيا«.

وأكـــد مارتينيز أن األرجنتين 
خاضت »مباراة كبيرة واستحقت 
التأهل« إلى نصف النهائي، حيث 
ســتــواجــه كــرواتــيــا، الــتــي أطــاحــت 

البرازيل بركات الترجيح.
وعــن هــذا األمـــر، قــال مارتينيز: 
»أي فــريــق يمكنه الـــخـــروج. نحن 

خسرنا أمام السعودية، وتعادلنا 
مع هولندا، الجميع يتفانى من أجل 
بلده، لكن لدينا 45 مليون مواطن 
يجعلوننا نشعر بأننا في بيتنا«.
)إفي(

إميليانو مارتينيز

ماك أليستر: عانينا أكثر 
مما توقعنا

أكـــد العـــب الــوســط األرجــنــتــيــنــي ألــكــســيــس مـــاك ألــيــســتــر أن 
الــمــعــانــاة الــتــي واجــهــهــا فــريــقــه أمـــام هــولــنــدا »كــانــت أكــثــر من 
المتوقع«، لكن األرجنتين عرفت كيف تحافظ على هدوئها 

لتجاوز اللحظات الصعبة.
وقــال العــب برايتون: »لقد كانت مــبــاراة صعبة، لقد قاتلنا 
للسيطرة )على المباراة( بنتيجة 2-0 حتى أشركوا أشخاصا 
طويلي القامة ولعبوا كرات عالية وطويلة، مع وجود أخطاء 
ــك. وتــحــلــيــنــا بــالــهــدوء لــلــذهــاب إلـــى الــوقــت  أيـــضـــا. وحــــدث ذلــ

اإلضافي للفوز، وكذلك الفوز بركات الترجيح«.
وأشار إلى أن األرجنتين »مستعدة لما هو صعب. لقد ظهر 
ذلك بعد المباراة األولــى )في دور المجموعات( التي نهضنا 
ــافـــي كــنــا أفــضــل  بــعــدهــا، وظــهــر هــنــا أيـــضـــا، فـــي الـــوقـــت اإلضـ

وسعينا للفوز«.
وأقر العب الوسط بأنه »شعور ال يصدق، ومشاعر قوية، بعد 
مباراة صعبة شهدت العديد من المشاعر أمام فريق تغلب على 
اللحظات الصعبة«، الفتا إلى أن هولندا أشركت »العبين طوال 
القامة وجعلوا األمر صعبا بالنسبة لنا، لكننا قدمنا مباراة 

رائعة واستحققنا الفوز. لقد عانينا أكثر مما توقعنا«.
وأشاد بحارس األرجنتين إميليانو »ديبو« مارتينيز، قائا: 
»ديبو شخص رائــع، وحــارس مرمى رائــع. نحن أرجنتينيون، 

نفكر في أنفسنا وفي الفريق. الفريق تقدم خطوة أخرى«. 
)إفي(

أوتاميندي: ندين بالفضل لديبو
أثــنــى الــمــدافــع األرجــنــتــيــنــي 
نيكوالس أوتاميندي على أداء 
الحارس إميليانو مارتينيز في 
ركــات الترجيح، والــذي ساهم 

في تأهل »األلبيسليستي«.
وقـــال أوتــامــيــنــدي: »حاولنا 
ــــت  ــوقــ ــ ــــف الــــــــفــــــــوز فــــــــي الــ ــطــ ــ خــ
اإلضــافــي، لكننا لــم نتمكن من 
ذلـــــك. لــُحــســن الـــحـــظ أن لــديــنــا 

ديبو. أخبرته كيف أنه رائع بعد 
تصديه لكرة، وأنني أحبه. إنه 
رائع، ندين له بالفضل في هذا 

االنتصار«.
وانـــــتـــــقـــــد مـــــــدافـــــــع بـــنـــفـــيـــكـــا 
ــاراة،  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الــــبــــرتــــغــــالــــي حــــكــــم الـ
 
ً
اإلسباني ماتيو الوز، مشككا
فــي الــمــخــالــفــة الــتــي احتسبها 
وجــــــــاء مـــنـــهـــا هــــــدف الـــتـــعـــادل 

الهولندي الثاني.
وأضـــــــاف: »بــــل كـــانـــت هــنــاك 
ــلــــهــــا مــــخــــالــــفــــة لـــمـــصـــلـــحـــة  ــبــ قــ
ــم مــنــحــهــم ركــلــة  ــديــــس، ثــ ــاريــ بــ

ركنية لم تكن كذلك«.
كــــمــــا اعـــــتـــــرف أوتــــامــــيــــنــــدي 
بــأن فريقه عانى األمــّريــن أمــام 
هــولــنــدا، بــعــد انـــدفـــاع األخــيــرة 
ــــوم بــــــعــــــدد كــــبــــيــــر مـــن  ــــجـ ــهـ ــ ــلـ ــ لـ
الــاعــبــيــن، وهـــو مــا تسبب في 

انهيار الدفاعات األرجنتينية.
واختتم الاعب بأن مواجهة 
ــا فــــي نـــصـــف الــنــهــائــي  ــيـ ــرواتـ كـ
ستكون »مباراة نهائي أخرى«. 
)إفي(

ميسي: كانت مباراة قاسية الوتارو: سددت الركلة الوتارو: سددت الركلة 
األخيرة بهدوءاألخيرة بهدوء

سكالوني يثني على روح الفريقسكالوني يثني على روح الفريق

اعـــتـــرف الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
ميسي، بــأن منتخب بــاده عانى بشكل 
كـــبـــيـــر فـــــي الـــــمـــــبـــــاراة أمــــــــام الـــمـــنـــتـــخـــب 
الـــهـــولـــنـــدي، الـــتـــي أقــيــمــت الــجــمــعــة عــلــى 
ملعب استاد لوسيل ضمن دور الثمانية 
مــن بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2022 الــمــقــامــة 

 في قطر. 
ً
حاليا

وقال ميسي، الذي توج بجائزة أفضل 
العب في المباراة، بالمؤتمر الصحافي 
الذي ُعقد عقب المواجهة: »المباراة كانت 
 مــنــذ الــبــدايــة. كــانــت مــبــاراة 

ً
صــعــبــة جـــدا

قــاســيــة، لــكــنــنــا كــنــا نــــدرك أنــهــا ســتــكــون 
هــكــذا، ألنــنــا فــي مــواجــهــة مــنــتــخــب قــوي 

، وهو المنتخب الهولندي«.
ً
جدا

، رغــم أننا لم 
ً
وأضـــاف: »عانينا كثيرا

نــكــن نــســتــحــق ذلـــك، ألنــنــا كــنــا متفوقين 
2 - صــفــر، ولــعــبــنــا بــالــطــريــقــة الــتــي كــان 
يجب علينا أن نلعب بــهــا. بالطبع كان 
 أن نغير طريقتنا ونغير 

ً
علينا أحيانا

الــتــشــكــيــلــة، لـــكـــن الــمــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
ب األمور علينا«. صعَّ

وتـــابـــع: »فـــي الــنــهــايــة، فـــرض الــتــعــادل 
اإليجابي نفسه، وعانينا، لكننا تمكنا 
مــن الــتــأهــل لــلــدور قــبــل الــنــهــائــي«.  وعــن 

الــقــرارات التحكيمية في 
ــال مــيــســي: »ال  الـــمـــبـــاراة، قــ

ــم أو أعـــقـــب عــلــى  ــ ــّي أريــــــد أن أقــ
أداء الحكام، لكن ال أعتقد أن القرارات 
 لمصلحتنا، وإنما كانت 

ً
كانت أحيانا

تـــضـــرنـــا فـــي بـــعـــض األحــــيــــان، عــانــيــنــا 
 
ً
مــنــهــا الــكــثــيــر. الـــمـــبـــاراة كـــانـــت عــمــومــا

قاسية، وكان من الممكن أن تقصينا من 
المونديال، لكن هذا لم يحدث«. 

وعن تأثير االنتصار على الجماهير 
األرجــنــتــيــنــيــة والــمــشــاعــر الــتــي يعيشها 
هو والفريق، قال ميسي: »نحن نعيش 

من أجل مثل هذه اللحظات، هذا هو 
ــــذي نـــأتـــي مـــن أجـــلـــه إلــى  الـــغـــرض الـ

هنا، نأتي لنجلب الفرح والحماس 
لــلــجــمــيــع، نـــرســـل هــــذه الـــرســـالـــة 

وبصوت مرتفع ورؤوس عالية، 
نـــحـــن مــــن بـــيـــن أفـــضـــل أربـــعـــة 

منتخبات، هذا بالطبع يزيل 
 
ً
ــن فــــــوق أكــــتــــافــــنــــا حـــمـــا ــ مـ
. )دييغو( مارادونا 

ً
كبيرا

ينظر إلينا من السماء، 
ويدفع بنا لألمام«. 
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 فان غال يعلن انتهاء 
مهمته وُيرجع الخسارة إلى الحظ

أبـــدى مـــدرب منتخب هــولــنــدا لــويــس فان 
غـــــال، عــقــب تـــوديـــع كــــأس الـــعـــالـــم 2022 في 
قطر من ربع النهائي أمام األرجنتين، أسفه 
للخروج من المونديال بركالت الترجيح مرة 
ع »الطواحين« نسخة 2014  أخرى، بعدما ودَّ
في البرازيل بنفس الطريقة أمام األرجنتين 

.
ً
أيضا

وقـــال فـــان غـــال، الـــذي أعــلــن إنــهــاء مهمته 
ــع الـــمـــنـــتـــخـــب الــــهــــولــــنــــدي، بــعــد  ــ  مـ

ً
ــا ــيــ ــمــ رســ

مت بتغييرين، وكنا نستحوذ 
ُ
المونديال: »ق

ــرة. فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي حـــاولـــنـــا  ــ ــكـ ــ عـــلـــى الـ
االنتفاضة لنتعادل أمام خصم مثل األرجنتين 

التي تضغط بقوة«.
ــــى ركــــالت  ــع: »تـــعـــادلـــنـــا، وذهـــبـــنـــا إلـ ــابــ وتــ
الترجيح، وهذه المرة الثانية لي مع المنتخب 
الــتــي يــخــســر فــيــهــا بـــركـــالت الــتــرجــيــح، لــهــذا 
طلبت من الالعبين التدرب على ركالت الجزاء، 
، وال يمكنني 

ً
لــكــن حــتــى هـــذا لــم يــكــن كــافــيــا

لـــوم الــالعــبــيــن. الــخــســارة بــركــالت الترجيح 
حظ سيئ للغاية«، في إشــارة إلــى الخسارة 
بركالت الترجيح أمام األرجنتين في نصف 

نهائي مونديال البرازيل، الذي استقال بعده 
من منصبه، قبل أن يعود له العام الماضي، 
ـــعـــد ثـــالـــث مــــرة يــتــولــى فــيــهــا تــدريــب 

ُ
فــيــمــا ت

منتخب هولندا.
وأضــــاف: »فــي الــبــرازيــل كــان لـــديَّ انطباع 
بأننا سنفوز بالمباراة. هذه المرة ال يمكنني 
لــوم الالعبين، ألنهم كافحوا حتى النهاية، 
ــوا كـــل مـــا لـــديـــهـــم. فـــزنـــا بــالــكــثــيــر من  ــدمــ وقــ
. من المؤلم للغاية 

ً
األشياء، واستمتعت كثيرا

أننا خرجنا، ألنني حاولت كل شيء من أجل 
تجنب هذا الموقف«.

ــق فــان غــال على رحيله عــن منصبه، 
َّ
وعــل

: »لن أستمر مع المنتخب، ألن المنصب 
ً
قائال

كـــان لــهــذه الــفــتــرة فــقــط. تــلــك الــمــبــاراة كانت 
دت 20 مباراة ولم أخسر. يمكن 

ُ
األخيرة لي. ق

التحقق من هذا على غوغل. إنها تجربة جيدة 
مت بتدريب العبين شباب تعلموا، 

ُ
للغاية، وق

وبقيت مع نفس الالعبين، حتى وصلنا إلى 
هنا. أرى هذه الفترة إيجابية للغاية«.

وعن تقييمه لمواجهة األرجنتين، قال: »لقد 
ركضنا أكــثــر مــن األرجنتينيين فــي الشوط 

الثاني، لكن الالعبين كانوا مرهقين للغاية. 
فـــي هــــذه الــــحــــاالت مـــا نـــريـــده هـــو الـــوصـــول 
للنهاية. كنا نثق في قدرتنا على الفوز. إذا 
 بهدفين وتمكنت من التعادل في 

ً
كنت خاسرا

 
ً
الوقت اإلضافي، ال يكون من السهل أحيانا

الحفاظ على هذا الوضع«.
وعن المنتخب، أوضح: »ما أتركه هو فريق 
ممتاز. إنه فريق متحد للغاية على المستوى 
الشخصي والــكــروي، ويمتلك روح الفريق، 
ويقدم كرة قدم رائعة. لقد كنت مدربه في 20 

مباراة، ولم نخسر في أي منها«.
)إفي(

فان دايك حزين ويشعر باإلحباط
أعرب فيرجيل فان دايك، مدافع المنتخب 
الهولندي لــكــرة الــقــدم، عــن حــزنــه الشديد 
عقب خروج فريقه من بطولة كأس العالم 
 فــي قطر، بعد 

ً
لكرة الــقــدم، المقامة حاليا

الخسارة في دور الثمانية أمام المنتخب 
األرجنتيني بركالت الترجيح، الجمعة. 

وتــقــدم المنتخب األرجنتيني بهدفين 
نظيفين سجلهما ناهويل مولينا وليونيل 
ميسي، وكان يبدو أن المنتخب األرجنتيني 
بــصــدد الــتــأهــل لــلــدور قــبــل الــنــهــائــي، لكن 
الـــبـــديـــل فـــوتـــر فــيــغــورســت ســجــل هــدفــيــن 
للمنتخب الهولندي، ليخوض المنتخبان 

شوطين إضافيين. 
وتحدث فان دايك عن شعوره باإلحباط، 
ــودة فــي  ــ ــعـ ــ بـــعـــد أن تـــمـــكـــن الـــفـــريـــق مــــن الـ
النتيجة، ليخسر في ركالت الترجيح. وقال 
نجم فريق ليفربول للصحافيين: »أشعر 
بخيبة أمل شديدة. لقد خرجنا من البطولة، 

بعد مباراة مليئة باألحداث«. 
وأضاف: »أظهرنا شخصية قوية. ُعدنا 
للقاء فــي آخــر 15 دقــيــقــة. لعبنا األشـــواط 
اإلضافية، ثم ركالت الترجيح«. وأكد: »لسوء 
الحظ لم نتمكن من إنهاء المهمة. سنعود 
لبلدنا. أنا حزين للغاية لذلك، لكن هذه هي 
الحياة. خسرنا بركالت الترجيح، وهذا هو 

الشيء الصعب«. 

وأردف: »تدربنا على ركــالت الترجيح 
ــن لــــســــوء الــــحــــظ، إيــمــيــلــيــانــو  ــكـ ، لـ

ً
ــرا ــيــ ــثــ كــ

مارتينيز تصدى مرتين وخرجنا«. 
ــد: »أعــتــقــد أنــنــا كنا واثــقــيــن، لكن ال  وأكـ
ــي الـــتـــدريـــبـــات أن تــعــيــش نفس  يــمــكــنــك فـ
األجواء في ملعب المباراة الذي يكون به 80 
ألف متفرج يصفرون ضدك وحارس مرمى 
مختلف عن الذي تواجهه في التدريبات«. 
ونفذ فــان دايــك ركلة الترجيح األولــى، 

لكن مارتينيز تصدى لتسديدته. 
)د ب أ(

 في البطاقات
ً
 قياسيا

ً
الهوز يسجل رقما

حقق الحكم اإلسباني الهوز 
ــا قـــيـــاســـيـــا فــــي الـــبـــطـــاقـــات  ــمــ رقــ
الــصــفــراء فــي ربـــع الــنــهــائــي بين 
هولندا واألرجنتين، في مونديال 
قطر 2022، حيث أشهر 7 بطاقات 
ــدا، و9  ــنــ ــولــ ــبــــي هــ ــه العــ ــ فــــي وجــ
لالعبي األرجنتين، إضافة إلى 
بطاقة لــوالــتــر صــامــويــل، عضو 
الــجــهــاز الــفــنــي ومــســاعــد مــدرب 

األرجنتين ليونيل سكالوني.
ولم يتوان الهوز في استخدام 
الــبــطــاقــات الــصــفــراء مــنــذ بــدايــة 
الــمــبــاراة، للسيطرة على اللعب 
الخشن، ومعاقبة الالعبين الذين 
تبدر منهم تصرفات استفزازية، 
خاصة في المنعطف األخير من 

اللقاء الذي اتسم بالتوتر.
ــن بــيــن الــبــطــاقــات الــتــســع  ومــ
ــن، تـــلـــقـــى  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــــي األرجــ ــبـ ــ ــــالعـ لـ
ميسى بطاقة بسبب االحتجاج 
بــقــوة عــلــى الــدقــائــق الــــ 10 التي 
احتسبها الحكم اإلسباني وقتا 
ــــذي جــاء  بــــدال مـــن الـــضـــائـــع، والــ
هدف التعادل الهولندي في آخر 

هجمة منه. 
)إفي(

7 ماليين شاهدوا لقاء 
األرجنتين وهولندا في إسبانيا

تـــابـــع أكـــثـــر مـــن 6.7 مــاليــيــن 
مــشــاهــد )42.5%( عــلــى الــقــنــاة 
اإلســـبـــانـــيـــة األولــــــــى، انــتــصــار 
ــلـــى هـــولـــنـــدا،  األرجـــنـــتـــيـــن عـ
وكــــــــانــــــــت أكـــــــثـــــــر مـــــــبـــــــاراة 
ــي الـــبـــطـــولـــة  ــ ــدة فـ ــاهــ ــشــ مــ
ــا بــــعــــيــــدا عــن  ــيــ ــانــ ــبــ ــإســ بــ
ــتــــخــــب  ــنــ مــــــــبــــــــاريــــــــات الــــمــ

اإلسباني.
وشــاهــد أكــثــر مــن 9 ماليين 
شخص بعض أجزاء من مباراة 
األرجـــنـــتـــيـــن وهــــولــــنــــدا، لــيــبــلــغ 
متوسط مــن شــاهــدوا الــلــقــاء 4 

ماليين و28 ألفا )%30.3(.
وشاهد 5 ماليين و860 ألفا 

)37.9%( الوقت اإلضافي، بينما 
ــل عـــدد مـــن تــابــعــوا ركـــالت  وصـ
الترجيح إلــى 6 ماليين و725 
ألفا )42.5%(، لتصبح المباراة 
األكــثــر مــتــابــعــة فــي الــيــوم على 

القناة.
وكانت »الدقيقة الذهبية« في 
اليوم الساعة 22.55 بالتوقيت 
الــمــحــلــي خـــالل ركــــالت الــجــزاء، 
والـــتـــي جــمــعــت 7 مــاليــيــن و49 

ألف مشاهد )%44.6(. 
)إفي(

نهاية موسم نوير
انــتــهــى مـــوســـم قـــائـــد وحـــــارس بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
األلماني مانويل نوير بسبب كسر تعرضه له في 

الساق، وفق ما أعلن أمس على إنستغرام.
ــالــــة بـــرفـــقـــة صــــــورة لــــه فــي  ــر فــــي رســ ــويـ وقــــــال نـ
، مـــاذا يمكنني أن أقـــول، كان 

ً
المستشفى »مــرحــبــا

باإلمكان أن أحظى بنهاية عام أفضل من ذلك. خالل 
بحثي عن السكينة عبر التزلج، تعرضت لكسر في 

القسم السفلي من الساق«.
وأضــــــاف »الــعــمــلــيــة الـــجـــراحـــيـــة الـــتـــي خضعت 
 لألطباء! 

ً
 جزيال

ً
لها باألمس كانت ناجحة. شكرا

لكن يؤلمني أن أعــرف أن الموسم الحالي انتهى 
بالنسبة لي«.

 ،
ً
ـــ 36 عـــامـــا ــن الــ ــذا الــخــبــر الـــمـــؤلـــم البــ ــأتـــي هــ ويـ

لــُيــضــاف الـــى خــيــبــة خــروجــه ومــنــتــخــب بــــالده من 
الـــدور األول لمونديال قطر نتيجة سقوط صــادم 

في الجولة األولى أمام اليابان 1-2 ثم التعادل 
مع إسبانيا 1-1 قبل الفوز غير المجدي على 

كوستاريكا 2-4.
وانضم نوير الى زميله المدافع الفرنسي 
لوكا هرنانديز الذي تعرض إلصابة قوية 

في ركبته اليمنى خالل المباراة األولى لبالده 
في مونديال قطر، ما سيحرمه من مواصلة 
مــشــواره مع الــنــادي البافاري لما تبقى من 
الموسم الـــذي يستأنف فــي 20 يناير حين 
يتواجه فريق الــمــدرب يوليان ناغلسمان 
مع مضيفه اليبزيغ في المرحلة السادسة 

عشرة من الدوري األلماني.

ــة شــــوارع  ــارمـ ــعـ غـــمـــرت حـــالـــة مـــن الـــفـــرحـــة الـ
بوينس آيــرس وجميع أنحاء األرجنتين أمس 
ــار »األلــبــيــســيــلــيــســتــي« عــلــى  ــتـــصـ األول إثـــــر انـ
منتخب هولندا وتأهله لنصف نهائي مونديال 
قطر 2022، حيث سيواجه كرواتيا التي أقصت 

البرازيل في ربع النهائي.
ــــارة الـــتـــي ضــربــت  ــــحـ ــة الـ ــمـــوجـ ولـــــم تــثــبــط الـ
 لحلول فصل الصيف 

ً
األرجنتين قبل أيام تمهيدا

ــكـــرة األرضـــيـــة الــجــنــوبــي، عــزيــمــة  فـــي نــصــف الـ
الــمــشــجــعــيــن، الـــذيـــن خـــرجـــوا إلـــى الـــشـــوارع في 
حشود جماعية وهم يرفعون األعالم ويرددون 
الهتافات واألناشيد، مضيفين المزيد من درجات 

الحرارة ليوم من الشغف الكروي العاصف.
ــي تـــجـــمـــع بــيــن  ــتــ فـــالـــقـــصـــة الــــرومــــانــــســــيــــة الــ
 بفضل 

ً
األرجنتين ومنتخب بلدهم تزداد توهجا

الــمــثــابــرة الــتــي يظهرها الــفــريــق بــقــيــادة نجمه 
ليونيل ميسي، الذي ال يكف عن السعي لتسجيل 
األهداف، في وقت يتألق حارسه إميليانو »ديبو« 

مارتينيز في الذود عن شباكه.
ــال بــــاولــــو دومـــيـــنـــغـــيـــز، وهـــــو عــــامــــل فــي  ــ ــ وقـ
، في 

ً
مترو بوينس آيــرس يبلغ العمر 44 عــامــا

تصريحات لـــ )إفــــي(: »إنــهــا فــرحــة هــائــلــة. كانت 
هناك معاناة ألنه المونديال يكون هكذا وجميع 

المباريات صعبة. لكن هذا الفريق يتحلى بروح 
حماسية ويجتاز المباريات بتدريجية«.

حملت مباراة الدور ربع النهائي على ملعب 
لوسيل نكهة لقاء »كالسيكو« مونديالي حقيقي، 
على خلفية من المواجهات البارزة بين الجانبين، 

بــعــدمــا فـــاز »راقـــصـــو الــتــانــغــو« 3-1 فــي نهائي 
األرجنتين 1978، وانتصر الفريق »البرتقالي« 1-2 
في الدور ربع النهائي في فرنسا 1998، ثم ركالت 
الترجيح التي تغلبت بها األرجنتين على هولندا 

4-2 لتتأهل إلى نهائي بطولة البرازيل 2014.

من جانبها، صرحت ماريا سيليستا أفيال، 
: »إنـــهـــا ســعــادة 

ً
ــا ــامـ وهــــي مــعــلــمــة عــمــرهــا 32 عـ

 بالنسبة إلى 
ً
غامرة لبلدنا، لكنها كذلك أيضا

بنغالديش وبــيــرو وفــنــزويــال ولجميع البلدان 
التي تشجعنا. لقد استحق ميسي ذلك ألنه مبهر، 

، بتواضع وأخالق العظماء«.
ً
 كان محفزا

ً
دائما

شــــيء آخــــر عــــزز مـــن شـــعـــور األرجــنــتــيــنــيــيــن 
بــالــســعــادة بــهــذا االنــتــصــار أمــس األول: إقصاء 

منتخب البرازيل، أكبر خصومهم التاريخيين.
بــدوره قال أدريــان ليبرودير، الذي يعمل في 
: »أشعر بفرحة 

ً
شركة أمن خاصة وعمره 52 عاما

 
ً
جمة. سكالوني )الــمــدرب( ظاهرة وديبو أيضا

كذلك. سعيد جًد ألن البرازيل أقصيت«.
واآلن تلوح في األفق مواجهة كرواتيا، بقيادة 
لوكا مودريتش، وهو تحد غير هين وال يقل عن 
سابقه. لكن المنتخب األرجنتيني ال يفقد اإليمان 
ل بأسطورته األبدية، دييغو مارادونا،  ويتفاء

صاحب القميص رقم 10.
وأضــــاف أدريـــــان بــحــمــاســة: »لــــدي كــل الــثــقــة. 
دييغو يدعمنا من السماء وسنغادر كأبطال. من 
أجل مارادونا، الموجود في السماء اآلن، وأتمنى 

أن نلعب النهائي أمام إنكلترا«. 
)إفي(

فرحة عارمة في األرجنتين

جانب من احتفاالت األرجنتين في بوينس آيرس

تصفير عداد اإلنذارات
ســـيـــحـــظـــى الـــمـــنـــتـــخـــبـــان الـــمـــتـــأهـــالن 
للمباراة النهائية بميزة اللعب بتشكيلة 
 
ّ
كــامــلــة فـــي حــــال الـــجـــاهـــزيـــة، وذلـــــك ألن
االنــــذارات لــن يتم حملها بــالــدور نصف 
النهائي. وكانت القاعدة العامة في األدوار 
السابقة وحتى ربع النهائي تنص على 
التالي: إذا تلقى العب أو مسؤول إنذارين 

في مباراتين مختلفتين، فسيتم إيقافه 
تلقائيا في المباراة التالية للمنتخب.

ــب حـــرمـــان أي العــــب من 
ّ
لـــكـــن، لــتــجــن

خوض المباراة النهائية بسبب حصوله 
عــلــى الــبــطــاقــة الـــصـــفـــراء الــثــانــيــة لـــه في 
البطولة في نصف النهائي، يتم تصفير 

عداد اإلنذارات.

الحكم اإلسباني الهوز



الدور األول
الوقتاملباراةاملجموعةمباراةالتاريخ

7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B نوفمبر

السعودية12األرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونس00الدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًءبولندا00المكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليا41فرنسا228D نوفمبر

كرواتيا00المغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابان12المانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًءكوستاريكا  70اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندا10بلجيكا2312F نوفمبر

الكاميرون10سويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا ج00أوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًءغانا32البرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربيا20البرازيل2416G نوفمبر

ايران02ويلز2517B نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالسنغال13قطر2518A نوفمبر

 7:00 مساًءاإلكوادور11هولندا2519A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا00إنكلترا2520B نوفمبر

استراليا01تونس2621D نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السعودية20بولندا2622C نوفمبر

7:00 مساًءالدنمارك21فرنسا2623D نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك20األرجنتين2624C نوفمبر

كوستاريكا01اليابان2725E نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالمغرب02بلجيكا2726F نوفمبر

 7:00 مساًءكندا41كرواتيا2727F نوفمبر

 10:00 مساًء المانيا11اسبانيا2728E نوفمبر

صربيا33الكاميرون2829G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء غانا23كوريا ج2830H نوفمبر

7:00 مساًءسويسرا10البرازيل2831G نوفمبر

10:00 مساًء أوروغواي20البرتغال2832H نوفمبر

6:00 مساًءالسنغال12اإلكوادور2933A نوفمبر

6:00 مساًءقطر20هولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا01ايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلترا03ويلز2936B نوفمبر

6:00 مساًءالدنمارك10استراليا3037D نوفمبر

6:00 مساًءفرنسا10تونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتين02بولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك12السعودية3040C نوفمبر

6:00 مساًءبلجيكا00كرواتيا141F ديسمبر

6:00 مساًءالمغرب12كندا142F ديسمبر

10:00 مساًء اسبانيا21اليابان143E ديسمبر

10:00 مساًء المانيا24كوستاريكا144E ديسمبر

6:00 مساًءالبرتغال21كوريا ج245H ديسمبر

6:00 مساًءأوروغواي02غانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيل10الكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسرا23صربيا248G ديسمبر

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210927إنكلترا

3120215الواليات المتحدة

3102473إيران

3012161ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201626فرنسا

3201346أستراليا

3111114تونس

3012121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210417المغرب

3120415كرواتيا

3111124بلجيكا

2003270كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201646البرتغال

3111444كوريا الجنوبية

3111224أوروغواي

3102573غانا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201526األرجنتين

31١1224بولندا

31١1234المكسيك

3102353السعودية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201436اليابان

3111934إسبانيا

3111654ألمانيا

31023113كوستاريكا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

٣20١316البرازيل

3201436سويسرا

3111444الكاميرون

3012581صربيا

هولندا

هولندا

فرنسااألرجنتين

المغرب كرواتيا

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 ٤-٢كرواتيا تفوز بركالت ترجيحية ٣-١

األرجنتين تفوز بركالت ترجيحية ٤-٣

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

 ٣

٢

١

١

٤

١

١

٢

٢
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السبت 17 ديسمبر 2022م

الساعة 6:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦٢

الفائز من 
61  و 62

٥7٥٩

6٠

المركز الثالث

العدد ٥٢٠٦ / األحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢م / ١7 جمادى األولى ١٤٤٤هـ 08

رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال
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المغرب تفوز بركالت ترجيحية ٣-٠
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