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ديشامب: تأهل المغرب 
عن جدارة ال يمكن إنكارها

مستقبل ساوثغيت 
 تحت المجهر عقب 

خروج إنكلترا

المغاربة يقتحمون 
التاريخ... وفرنسا تقترب 

من البرازيل وإيطاليا

ارتقاء النصيري 
2.78م 
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مونديال قطر... مونديال قطر... 
لقب ثالث أم بطل جديد؟لقب ثالث أم بطل جديد؟

سيكون مونديال قطر 2022 أمام احتمالين ال ثالث لهما، إما أن يتوج أحد المنتخبين األرجنتيني 
أو الفرنسي بلقب ثالث، أو سيدخل بطل جديد سجالت تاريخ بطوالت كأس العالم في حال فوز 

كرواتيا أو المغرب.
فبعد تأهل األرجنتين وكرواتيا إلى جانب فرنسا والمغرب لنصف النهائي، تنتظر سجالت 

البطولة تتويج أحدها باللقب يوم األحد المقبل.
وفي حال فاز المنتخب الفرنسي، سيصبح أول منتخب يحافظ على اللقب منذ عام 1962 عندما فازت 

 بعد 1958، كما سيكون اللقب هو الثالث للديوك عبر التاريخ.
ً
البرازيل للمرة الثانية تواليا

 بعد 1978 و1986، لكن عليها 
ً
من جانبها، ستحاول األرجنتين، تحقيق لقبها الثالث أيضا

عبور عقبة كرواتيا، ثم انتظار الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا.
من جانب آخر، تسعى كرواتيا بقيادة نجمها لوكا مودريتش، إلى تحقيق اللقب 

األول بتاريخها، لتصبح ضيفة جديدة في نادي األبطال الكبار.
وبالنسبة للمنتخب العربي المغرب، فإن تتويجه باللقب لن يكون 
األول في تاريخه فقط، بل األول لمنتخب إفريقي أو عربي، وهو 

حلم ينتظره الماليين من األفارقة والعرب على حد سواء.

عبدالعزيز التميمي

https://www.aljarida.com/article/7670
https://www.aljarida.com/article/7644
https://www.aljarida.com/article/7593
https://www.aljarida.com/article/7620
https://www.aljarida.com/article/7638
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ديشامب: تأهل المغرب عن جدارة ال يمكن إنكارهاديشامب: تأهل المغرب عن جدارة ال يمكن إنكارها
سلط مدرب فرنسا، ديدييه ديشامب، 
الضوء على »القوة الجماعية«، و«القدرة 
عــلــى الــمــقــاومــة« لــــدى فــريــقــه فـــي ربــع 
نــهــائــي مــونــديــال قــطــر أمــــام إنــكــلــتــرا، 
وأشـــار إلــى خــطــورة المغرب، منافسه 
في نصف النهائي، من أجل حجز مقعد 

في النهائي.
وفي تصريحات بعد المباراة التي 
انتهت بفوز »البلوز« بهدفين لهدف، قال 
ديشامب إن »قلة من الناس كانوا يمكن 
أن يتوقعوا مشاركة المغرب في نصف 
نهائي كأس العالم، لكن إذا نظرت إلى 
مــا فعلوه بالمنافسين الــذيــن ألحقوا 

بهم الهزيمة، واستقبالهم لهدف واحد 
فقط حتى اآلن في البطولة، )تدرك أن( 

هذا ليس من قبيل المصادفة«.
وتـــابـــع: »لــديــهــم خـــيـــارات للوصول 
إلى النهائي. إذا كانوا هنا، فهو بسبب 

جدارة ال يستطيع أحد إنكارها«.
وقال ديشامب »إنها لحظة تاريخية 
بالنسبة لهم. في هذه المرحلة لم تعد 
مــفــاجــأة. لقد خــاضــوا منافسة عالية 
الجودة. عليك دائما أن تنسب الفضل 

للفريق الذي يفوز ويتأهل«.
وصرح المدرب الفرنسي أن »إنكلترا 
كــانــت فريقا رائــعــا، بسبب مــا فعلوه 

عــلــى الــمــســتــوى الــفــنــي والـــشـــدة التي 
وضعوها فيه«.

وأضــــاف: »لــقــد عــرفــنــا كــيــف نــقــاوم. 
أعـــتـــقـــد أن هـــــذا الـــفـــريـــق يــعــطــي قـــوة 
جماعية كبيرة. على الرغم من كل شيء، 
منحناهم ركلتي جزاء وارتكبنا بعض 
األخطاء على حافة المنطقة. صحيح 
أنـــه ضــد فــريــق مــثــل هـــذا، يــكــون األمــر 

صعب، ولكن يجب أن نتحسن«.
وأعــــــــــرب ديــــشــــامــــب عـــــن ســـعـــادتـــه 
بتحقيق الحد األدنى من المستهدفات 
التي حددها له رئيس االتحاد الفرنسي 
لكرة القدم، لكنه لم يرد أن يقول ما إذا 
كــان ذلــك سيحدد مستقبله أم ال مع 

»الديوك«.
ــاف: »اآلن ســنــتــذوق هـــذا،  ــ وأضــ
ســيــكــون هــنــاك وقـــت للتفكير في 

المستقبل«.
وفــــي خـــتـــام الـــتـــصـــريـــحـــات، قــال 

»نحن سعداء بما قمنا به، 
لكننا غير راضين بعد. 

تاريخ البطل المدافع 
ــقــــب لــيــســت  ــلــ ــن الــ ــ عــ
جيدة في السنوات 
األخيرة. نحن نقوم 
بتغيير ذلك، لكن 

اليـــــــــــــزال هـــنـــاك 
طـــريـــق طــويــل 

لنقطعه«. 
)إفي(

ديشامب يهنئ العبيه بعد الفوز

»لو باريزيان«: المدرب باٍق حتى »يورو 2024«
سيستمر ديدييه ديشامب على رأس القيادة الفنية 
لمنتخب فرنسا حتى نهائيات كأس األمم األوروبية 
2024، بعد نجاحه في تحقيق هدف التأهل لنصف 
نهائي مونديال قطر 2022، حسبما أفــادت صحيفة 

»لو باريزيان« أمس األحد.
وكــان رئيس االتــحــاد الفرنسي لكرة الــقــدم، نويل 
لوجريت، قد أعلن قبل انطالق البطولة أن ديشامب 
يمكن أن يحدد مستقبله إذا وصل بطل العالم الحالي 

إلى نصف نهائي هذه البطولة.
وذكرت »لو باريزيان« أن ديشامب نفسه كان واثقا 
من رغبته في البقاء في منصبه حتى بطولة يورو 
2024، الــتــي ســتــقــام فــي ألــمــانــيــا، إذا تــأهــلــت فرنسا 

للمرحلة النهائية من مونديال قطر.
وسيكون االستمرار المحتمل لـ »ديــدي« -كما هو 

معروف في كرة القدم الفرنسية- بمنزلة عقبة، مؤقتا 
على األقل، أمام تطلعات زين الدين زيدان للوصول إلى 

المنصب في حال رحيله.
وتمكن المدرب الفرنسي منذ عام 2012، من الفوز 
بكأس العالم 2018 ودوري األمم 2021، لكنه فشل في 
الفوز بكأس األمــم األوروبــيــة 2016، التي أقيمت في 

فرنسا، والتي خسرها أمام البرتغال.
 لـــ »لــو بــاريــزيــان«، فــإن ديشامب، البالغ من 

ً
ووفــقــا

العمر 54 عاما، حريص على القيام بمحاولة أخيرة 
للفوز ببطولة اليورو، ألنه واثق من قدرته على الحفاظ 
على مجموعة الالعبين الحالية، التي تضم مزيجا من 
الالعبين الكبار الالمعين والشباب الواعدين بقيادة 

كيليان مبابي. 
)إفي(

أوليفييه جيرو: العامل أوليفييه جيرو: العامل 
الذهني رّجح كفتناالذهني رّجح كفتنا

أكـــد مــهــاجــم مــنــتــخــب فــرنــســا أوليفييه 
ــار عــلــى  ــتـــصـ جـــيـــرو، وصـــاحـــب هــــدف االنـ
إنــكــلــتــرا )2-1( والـــتـــأهـــل لــنــصــف نــهــائــي 
مـــونـــديـــال 2022 بــقــطــر، أنــهــم بــحــثــوا عن 

االنتصار في الملعب الذهني.
وفي تصريحات عقب اللقاء، قال مهاجم 
مــيــالن، الــــذي رفـــع رصــيــده إلـــى 4 أهـــداف 
ــــزز صـــدارتـــه لــلــهــدافــيــن  فـــي الـــبـــطـــولـــة، وعـ
التاريخيين لفرنسا، »إنه أمر استثنائي. 
عملنا بشكل طــيــب فــي الــجــانــب الــدفــاعــي 
بعد أن افتتحنا التسجيل. هــذه المباراة 
تذكرني بما فعلنه أمام بلجيكا )في نصف 

نهائي مونديال 2018 في روسيا(«.
وأضاف صاحب الـ36 عاما أنهم عرفوا 
كــيــف يـــعـــودون فـــي الـــمـــبـــاراة، بــعــد هــدف 
تعادل إنكلترا من ركلة جــزاء في الشوط 

الثاني.

وأشـــار »كــنــا نـــدرك مــدى قــوة هــذا 
الجيل لمنتخب إنكلترا، ونجحنا 
ــاراة مــتــمــاســكــة بــيــن  ــبــ فـــي لـــعـــب مــ

جميع الخطوط«.
واخـــتـــتـــم جـــيـــرو تــصــريــحــاتــه 
»فزنا في الملعب الذهني. فخور 

بهذا الفريق«.
وواصــــل بــطــل الــعــالــم حملة 
الدفاع عن لقبه بنجاح، حيث 
ــن أجــــل  ــ  مـ

ً
ــدا ــ ــوعــ ــ ســــيــــضــــرب مــ

نــهــائــي ثـــانـــي عــلــى الــتــوالــي، 
مــــــع الـــــمـــــغـــــرب، الـــــــــذي أطــــــاح 
بالبرتغال بهدف نظيف.                           
)إفي(

جيرو
رايبو

رابيو: صمدنا والمباراة متكافئة
أبـــــــــــــــــــــــــــــرز العــــــــــــب 
الــــوســــط الـــفـــرنـــســـي 
أدريـــــان رابـــيـــو قـــدرة 
ــــالده عــلــى  مــنــتــخــب بــ
الصمود وروح الوحدة 
الــــــتــــــي يــــتــــحــــلــــى بــــهــــا، 
مــــا مـــكـــنـــه مــــن هــزيــمــة 
إنــكــلــتــرا 2-1 فـــي ربــع 
نهائي مــونــديــال قطر 
والتأهل للدور نصف 

النهائي.
وصـــــــــــــــــــرح الــــــــالعــــــــب 
عـــقـــب الــــلــــقــــاء: »أظـــهـــرنـــا 
قــــــــــدرة عــــلــــى الــــصــــمــــود. 
لـــقـــد عـــانـــيـــنـــا، لـــكـــنـــنـــا لــم 
نــســتــســلــم. الــــوحــــدة الــتــي 
ــذ  ــنــ ــى بـــــــهـــــــا مــ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ نــ
البداية أتت بثمارها، 
وعرفنا كيف نضرب 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــالزم. 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــــت مـ ــانـ ــ ــد كـ ــقــ لــ

، ونحن سعداء، 
ً
متكافئة جدا

 بهذه 
ً
ألننا تخطينا التزاما

الصعوبة«.
واعتبر الالعب أن التحكيم 
ــاراة كـــــان »عـــــــاداًل«  ــبــ ــمــ ــي الــ فــ
لدى حديثه عن ركلة الجزاء 
ــيـــن نــجــم  ــة لــــهــــاري كـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ

المنتخب اإلنكليزي.
ــال:  ــ وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، قـ
 أنــه كــان خطأ 

ً
»لــســت مــتــأكــدا

ــزاء، لــقــد  ــ الحـــتـــســـاب ركـــلـــة جــ
ات  رأينا المئات من اإلجــراء
ــذا الـــقـــبـــيـــل. الــتــحــكــيــم  ــ ــن هـ مــ
كــان عـــاداًل قــبــل الــفــار، لكننا 
لــن نــتــحــدث عــن ذلـــك. عندما 
ــا )كــــيــــن( كـــــان عـــــداًل،  ــ ــــدرهـ أهـ
ألنــهــا لـــم تــكــن ضــربــة جـــزاء. 
 عليه عامل. هذه 

ً
الحظ أيضا

الليلة حظينا بكل شيء«.
كــــــــمــــــــا أشـــــــــــــــــــاد الــــــــالعــــــــب 
بــالــجــهــد الـــذي قــام بــه أوجــو 

ــى  ــ ــرمـ ــ لـــــــــوريـــــــــس حــــــــــــــارس مـ
مـــنـــتـــخـــب »الــــــديــــــوك«، وقـــــال: 
»فــي مــبــاريــات كــهــذه تحتاج 

.»
ً
 عظيما

ً
حارسا

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــواجــهــة 
مـــنـــتـــخـــب الـــــمـــــغـــــرب، خــصــم 
فــرنــســا فــي نــصــف الــنــهــائــي، 
قــال رايــبــو: »ســتــكــون مــبــاراة 
ــة. إذا كــــــانــــــوا قـــد  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ تـ
ــذا الـــــــــدور، فــهــم  ــهــ ــــوا لــ ــلـ ــ وصـ
ــتـــحـــقـــون ذلــــــــك. ســـتـــكـــون  يـــسـ
مــبــاراة مهمة، ولــن نقلل من 

شأنهم«. 
)إفي(

لوريس: شعرت باألسف من أجل كين
أكد قائد وحارس المنتخب الفرنسي لكرة القدم 
هوجو لوريس أنه شعر باألسف عندما أهدر زميله 
في توتنهام هاري كين ركلة جزاء إنجلترا في ربع 
نهائي مونديال 2022 بقطر، لكنه شعر بالسعادة 

في الوقت ذاته من أجل »البلوز«.
وقال لوريس: »كانت هناك الكثير من المشاعر في 
ضربة الجزاء. كنا في خضم معركة وكنت سعيدا 
وقــتــهــا ألن تــلــك اللحظة كــانــت حــاســمــة، ولكنني 
شــعــرت بــالــحــزن ألنــه زميلي وصــديــقــي وشخص 
تحمل مسؤوليته. ســدد الكرة فــوق المرمى وهذا 
مــؤســف لــه ولــكــنــه أســعــدنــا نــحــن. أعـــرف أنـــه قــوي 

وسيتجاوز األمر«.
وتعليقا عــلــى أنـــه أصــبــح فــي مـــبـــاراة إنجلترا 
الالعب األكثر خوضا للمباريات مع منتخب فرنسا، 

قال: »كان يوما خاصا، 143 مباراة دولية، وجاء ذلك 
أمام البلد الذي أعيش فيه منذ عدة سنوات«.

وأكد أن سر فوز فرنسا على إنجلترا كان »القوة 
الذهنية« أمام خصم »يستحق كل المديح صمدت 
أمامه فرنسا في اللحظات المهمة«، متابعا: »لقد 
فزنا على أمة كبيرة. إنها مكافأة كبيرة على الكثير 
من العمل. هذا االنتصار البد أن يمنحننا ثقة في 

المباراة المقبلة«.
وعــــن مـــواجـــهـــة الـــمـــغـــرب فـــي نــصــف الــنــهــائــي، 
أبــرز لــوريــس أن فريقه سيكون عليه أن يرفع من 
مستواه، مضيفا: »كلما تقدمنا   أكثر، كان علينا أن 
نرفع المستوى أكثر. اليوم حققنا ذلك، تسببوا في 
مشكالت لنا ألنهم منافس قوي للغاية، لكننا قمنا 
بالرد«.                                                         )إفي(

فرحة لوريس بعد إهدار كين ركلة الجزاء

ــرنـــســـي  ــفـ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ ــه الـ ــوجــ ــتــ يــ
إيمانويل مــاكــرون إلــى قطر غــدا، 
لـــحـــضـــور مــــبــــاراة نـــصـــف نــهــائــي 
كأس العالم بين فرنسا والمغرب، 
حــســبــمــا أكـــــدت وزيــــــرة الــريــاضــة 
أميلي أوديا كاستيرا، عبر راديو 

فرانس إنفو أمس.
وقـــالـــت أوديـــــا كــاســتــيــرا، الــتــي 
ــاراة  ــبــ ــبـــت مــ ــاء الـــسـ حــــضــــرت مــــســ
ربــع الــنــهــائــي، الــتــي انــتــصــر فيها 
المنتخب الــفــرنــســي عــلــى نظيره 
اإلنكليزي بهدفين لهدف، »سأعود 
مـــع الــرئــيــس األربــــعــــاء، تــفــاصــيــل 
حسم بعد، لقد تعهد 

ُ
الرحلة لم ت

ــتــــزم بــــــه، ســـيـــلـــتـــزم بــه  ــلــ ــذلــــك ويــ بــ
ــادة«، مـــتـــابـــعـــة: »لـــقـــد تــابــع  ــعــ ــســ بــ
ــا( أمــــــس األول  ــ ــــسـ ــرنـ ــ مـــنـــتـــخـــب )فـ

)الــــســــبــــت(، مــنــتــبــهــا لـــكـــل ثـــانـــيـــة، 
وسيكون مصدر قوة لنا في هذه 

المرحلة المقبلة«.
وحتى قبل انــطــالق المونديال، 
أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي أنــــه 
ســـيـــحـــضـــر نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي أو 
الــنــهــائــي فـــي حــــال تــأهــل منتخب 
»الديوك«، وهو التزام مثير للجدل 
بــســبــب انــتــقــادات لــظــروف الــعــمــال 
ــيـــر  الــــمــــهــــاجــــريــــن فـــــي قــــطــــر، وتـــأثـ
ــلـــى الــبــيــئــة  الـــمـــالعـــب الـــمـــكـــّيـــفـــة عـ

ووضع المرأة واألقليات.
ــرون، مـــســـاء الــســبــت،  ــاكــ ــال مــ ــ وقـ
عبر »تويتر«، »مبروك للبلوز! البلد 
كله يدعمكم: سنذهب إلى النهاية 
معا. للمغاربة: نحيي انتصاركم 
التاريخي. موعدنا نصف النهائي!«.

ــــي أوديـــــــــــا  ــلــ ــ ــيــ ــ وأوضـــــــــحـــــــــت إمــ
ــرانـــس إنــفــو،  ــة فـ ــ كـــاســـتـــيـــرا، إلذاعــ
»أمــــــس كـــانـــت الــــذكــــرى الــســنــويــة 
لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 
كان من المهم التعبير عن التزامي 
بحقوق اإلنسان ككل، بما في ذلك 
حــقــوق المثليين... والــقــيــام بذلك 
بــــدون عــدوانــيــة تــجــاه قــطــر الــتــي 

هي شريكنا«.
وأضافت المسؤولة الفرنسية: 
ــة تــــقــــوم أســـــاســـــا عــلــى  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ »الـ
احترام اآلخــر، وهي في جوهرها 
ضــد الــتــمــيــيــز، إنــهــا فــضــاء لجمع 

الناس معا حول قيم كونية«. 
)أ ف ب(

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تشواميني: تسديدة الهدف من تدريبات الريال
كشف الفرنسي أوريــلــيــان 
تــشــوامــيــنــي، صــاحــب الــهــدف 
األول فــي شباك إنكلترا، أنه 
يـــتـــدرب عــلــى هــــذا الـــنـــوع من 
الــتــســديــدات مــع فــريــقــه ريــال 

مدريد.
وقال تشواميني: »حاولت 
تنفيذ تسديدة مشابهة أمام 
ــمــن الــنــهــائــي(، 

ُ
بــولــنــدا )فـــي ث

لكن هذه المرة كانت أفضل. 
إنــــــه نــــــوع مـــــن الــــتــــســــديــــدات 
 فــي مــران 

ً
أتـــدرب عليه كثيرا

الريال«.
ــد الـــالعـــب أن مــواجــهــة  وأكــ
ــانــــت مــتــكــافــئــة«،  إنـــكـــلـــتـــرا »كــ
لكن فرنسا »حالفها التوفيق 
ــة«،  ــمـ ــلـــحـــظـــات الـــحـــاسـ فــــي الـ
ــســبــت علينا 

ُ
: »احــت

ً
مــوضــحــا

ركلتا جزاء. يجب أن نتحسن 
في بعض الجوانب، وسنفعل 

ذلك قبل المباراة المقبلة«.

وتــــابــــع: »الـــتـــأهـــل لــنــصــف 
 صعب 

ً
الــنــهــائــي يـــبـــدو أمــــــرا

ــكــــن يــــجــــب أن  الــــتــــصــــديــــق، لــ

نحتفظ بالهدوء، ألننا لم نفز 
 على أنهم 

ً
بشيء بعد«، مشددا

لن يقللوا من شأن المغرب.

 ما 
ً
وأبــرز أن »لديهم شيئا

أوصــلــهــم إلــى هــذه المرحلة، 
 
ً
حــيــث تــلــقــت شــبــاكــهــم هــدفــا

 مــنــذ بــدايــة البطولة، 
ً
وحــيــدا

ولــــم يــســجــلــه فـــريـــق مــنــافــس 
حتى«.                         )إفي(

تشواميني يسدد إلحراز الهدف األول

ماكرون سيحضر نصف النهائيماكرون سيحضر نصف النهائي
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يحظى مدرب منتخب إنكلترا 
غاريث ساوثغيت بدعم 

كبير من العبيه والجماهير 
اإلنكليزية، رغم اإلقصاء 

من مونديال قطر، وال يزال 
مستقبله على رأس الجهاز 

الفني مع »األسود الثالثة« لم 
يتحدد بعد.

خرج المنتخب اإلنكليزي من 
مــونــديــال قطر 2022 لــكــرة القدم 
وهـــو يــجــر أذيــــال الــخــيــبــة خلفه، 
مع صورة مألوفة من قبل عشاق 
ــتـــديـــرة مــــن الــفــشــل  الــــكــــرة الـــمـــسـ
د من إهدار ركلة جزاء 

ّ
واأللم المول

مــهــمــة أخــــرى فـــي بــطــولــة كــبــرى، 
ولكن برضا عــن الــمــدرب غاريث 
ساوثغيت، رغم بعض االنتقادات.

فـــــــي حـــــيـــــن يــــــحــــــزم مـــنـــتـــخـــب 
 
ً
»األسود الثالثة« حقائبه تمهيدا
لــلــعــودة إلــــى بــلــده األحـــــد، دارت 
عدة أحداث حول ظروف الخروج 
الحزين بدت وكأنها انفصال عن 

الماضي.
ــاور الــقــلــق الــجــمــاهــيــر  ــسـ ــم يـ لـ
ــات  ــاقــ ــفــ ــأن إخــ ــ ــشـ ــ ــة بـ ــزيــ ــيــ ــلــ ــكــ اإلنــ
ة فــنــيــة.  تــكــتــيــكــيــة أو عــــدم كـــفـــاء
ولم تغادر إنكلترا على وقع قرع 
طبول المطالبة بإجراء مراجعة 
جــذريــة وتفصيلية لــكــرة الــقــدم، 
 
ً
كما لــم ترتفع األصـــوات مطالبة

برحيل المدرب.
بخالف ذلك، تنامى شعور بأن 
يتم السماح للمدرب ساوثغيت، 
في حال أراد ذلــك، االستمرار في 
مهامه على األقــل لبطولة كبرى 

أخرى.
 
ً
تــــــعــــــّرض ابــــــــن الـــــــــ 52 عــــامــــا

النتقادات بعد خروج إنكلترا من 
بطولتين سابقتين، وألقي باللوم 
ــلـــى تــعــديــل  ــلـــى عـــــدم قــــدرتــــه عـ عـ
خطته في منتصف الطريق خالل 
الخسارة أمام كرواتيا في نصف 
نهائي كأس العالم 2018 وهزيمة 
نهائي أمم أوروبا العام الماضي 
على أرضــه فــي ملعب »ويمبلي« 

أمام إيطاليا بركالت الترجيح.
ــى الــــرغــــم مــــن أن  ــلـ ، وعـ

ً
ــرا ــ ــيـ ــ أخـ

غـــبـــار الـــخـــســـارة أمــــــام فــرنــســا 
1 - 2 في نصف نهائي مونديال 
ــة 

ّ
ــإن قــل ــ ــد، فـ ــعـ قـــطـــر لــــم يــنــقــشــع بـ

ة  اتهموا ساوثغيت بعدم الكفاء
التكتيكية.

أسلوب هجومي

قــــــــــرر ســـــاوثـــــغـــــيـــــت مــــــجــــــاراة 
الفرنسيين باألسلوب الهجومي، 
باختيار خطة 4 - 3 - 3، كانت قاب 

قوسين من أن تؤتي ثمارها.
قــــــال ســــاوثــــغــــيــــت: »أردنــــــــــا أن 
نــجــاريــهــم، وشــعــرنــا أن هــذه هي 
الــطــريــقــة الــتــي أردنـــــا أن نــقــتــرب 
 »لقد 

ً
بها مــن الــبــطــولــة«، مضيفا

فعلنا ذلك«.
وتابع: »قّدمنا عروضا متسقة 
في 3 بطوالت، ولكن هذه األمسية 
ربما تكون أفضل ما لعبناه ضد 
دولة كبرى خالل الفترة التي كنت 

أتولى فيها المسؤولية«.
فـــشـــلـــنـــا،  لــــكــــنــــنــــا  « وأردف: 
والنتيجة هــي كــل مــا يهم، وهــذا 

أمر يصعب تحّمله«.
يستمر عقد ساوثغيت حتى 
نهاية عــام 2024، مما يعني أنه 
ــة قـــيـــادة  ســـيـــحـــصـــل عـــلـــى فــــرصــ
إنــكــلــتــرا إلــــى نــهــائــيــات النسخة 
المقبلة من أمم أوروبا. إال أنه قال 
إنـــه يخطط ألخـــذ فــتــرة للتفكير 
 بشأن 

ً
بشأن مستقبله، وتحديدا

قرار البقاء أو الرحيل.

»آمل أن يبقى«

ــال صــاحــب  ــذا الــــصــــدد، قــ ــهـ وبـ
الشأن: »يجب أن أتأكد من أن أي 

قرار أتخذه هو الصحيح«.

ــد أنــــــــه مــن  ــقـــ ــتـــ وأضــــــــــــــاف: »أعـــ
الصواب تخصيص بعض الوقت 
ــك، ألنـــنـــي أعـــــرف في  ــذلـ لــلــقــيــام بـ
الماضي كيف تغّيرت مشاعري 

في أعقاب البطوالت مباشرة«.
ربـــمـــا يــتــم إقـــنـــاع ســاوثــغــيــت 
بــاالســتــمــرار مــن خــالل مجموعة 
المواهب التي يجب أن تبقى تحت 
ــــل خـــــوض غــمــار  ــه مــــن أجـ ــرافــ إشــ
بطوالت أخــرى. فمتوسط أعمار 
التشكيلة األســاســيــة للمنتخب 

.
ً
اإلنكليزي بلغ 26 عاما

ويجب أن يظل جوهر الفريق 
 لسنوات مقبلة، إذ ال يزال 

ً
متاحا

العبون مثل جود بيلينغهام )19 
( وفيل فودن )22( وبوكايو 

ً
عاما

ساكا )21( وديكالن رايس )23( في 
مرحلة النضج.

ــن نـــاحـــيـــتـــه، ألـــمـــح الـــمـــدرب  مــ
 العبي 

ّ
اإلنكليزي إلى أن صغر سن

ــد يــقــنــعــه بــمــراجــعــة  الــمــنــتــخــب قـ
عقده.

قال: »هناك الكثير مما يجعلك 
 عندما تنظر إلى أعمار 

ً
متحمسا

الــكــثــيــر مــن الــالعــبــيــن«، ليضيف 
بـــكـــلـــمـــات تـــخـــتـــزن فـــيـــهـــا بــعــض 
الحزن، »لكن ال يزال يتعّين عليك 
ــفـــوز بــالــمــبــاريــات الـــتـــي يمكن  الـ
الـــفـــوز بــهــا لــلــوصــول إلـــى الـــدور 

نصف النهائي والنهائي«.
قد يميل ساوثغيت إلى السير 
ــار نـــفـــســـه لـــنـــظـــرائـــه  ــمــــســ عـــلـــى الــ
القاريين، فاأللماني يواكيم لوف، 
مـــدرب منتخب ألمانيا السابق، 
ق طــعــم الــنــجــاح فـــي كــأس 

ُ
لـــم يــــذ

 في المحاولة الرابعة لـ 
ّ

العالم إال
»دي مانشافت«، بينما كان المدير 
الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه 
ديـــشـــان، مـــســـؤواًل عــن المنتخب 

الفرنسي منذ 2012، قبل التكريس 
العالمي في روسيا بعد 4 أعوام.

دعم العبيه

ويحصل ساوثغيت على دعم 
ــيـــه داخـــــــل غــــرفــــة الـــمـــالبـــس  ــبـ العـ
ــّر الــجــمــيــع  ــذا يـــصـ ــ ــا، لـ وخــــارجــــهــ
على بقائه في منصبه، في حين 
 »آمل 

ً
عكس رايــس رغبتهم قائال

أن يبقى«.
وأضـــــــاف: »هـــنـــاك الــكــثــيــر من 

الحديث حول ذلــك. هو رائــع لنا. 
هناك الكثير من االنتقادات التي 

ال يستحقها«.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يــــأمــــل الــــهــــداف 
والــقــائــد هـــاري كــايــن الـــذي أهــدر 
فــي الــدقــائــق الــقــاتــلــة ركــلــة جــزاء 
أمــام فرنسا كانت كفيلة بفرض 
2، فـــي أن يستمر   - 2 ــادل  ــعـ ــتـ الـ

ساوثغيت في منصبه.
وقــــــال: »نـــحـــب وجـــــود غــاريــث 
كــــمــــدرب، ونــــريــــده بــالــتــأكــيــد أن 
 
ً
ــراره«، مضيفا ــ يــبــقــى، لــكــن هـــذا قـ

»لدينا فريق رائع. العبون شباب 
رائــــعــــون يـــصـــلـــون إلـــــى أوجـــهـــم، 
ونهائيات كأس أمم أوروبا ليست 
. وبقدر ما يؤلمنا، 

ً
بعيدة كثيرا

 والــتــطــلــع 
ً
ــــدمــــا

ُ
عــلــيــنــا الـــمـــضـــّي ق

إلى ذلك«.
وانــضــم الــالعــبــون الــســابــقــون 
 إلى جوقة دعم ساوثغيت، 

ً
أيضا

فــقــال قــائــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
السابق غاري نيفيل: »إنكلترا في 
، فلنكن واضحين 

ً
مكان جيد جدا

 عــلــى »لــقــد 
ً
ــك«، مـــشـــددا ــ بـــشـــأن ذلــ

خــرجــنــا مـــن الــبــطــوالت مـــع عـــار، 
وتساءلنا ما هو المستقبل. لدينا 
مستقبل عظيم وهو )ساوثغيت( 

جزء كبير من ذلك«.
 كلمات األيرلندي روي 

ّ
لم تشذ

كين عّما قاله زميله السابق في 
 »لقد قام بعمل 

ً
»يونايتد«، مضيفا

ــــع«، و»هـــل يــريــد الــبــقــاء بضع  رائـ
سنوات أخرى؟ آمل أن يفعل ذلك«.

ساوثغيت يواسي 
العبيه بعد الهزيمة

ماغوير

مستقبل ساوثغيت تحت المجهر عقب خروج إنكلترا

ماغوير: اعتقدنا أننا سنفوز 
ــع مــنــتــخــب  ــ ــدافـ ــ ــر مـ ــويــ ــاغــ أثــــنــــى هــــــــاري مــ
انكلترا على غاريث ساوثغيت، المدير الفني 
للمنتخب، ووصــفــه بـــ »الــمــذهــل«، فــي الوقت 
الــذي يــدرس مــدرب منتخب األســـود الثالثة 
مستقبله مــع الفريق عقب الــخــروج مــن دور 
الثمانية ببطولة كــأس العالم »قطر 2022« 

أمام فرنسا. 
وقـــال مــاغــويــر: »كـــان غــاريــث مــذهــال معي 
شخصيا، ومــذهــال مــع كــل العـــب بــالــفــريــق«، 
: »عــلــى مـــدار خمس أو ســت سنوات 

ً
مضيفا

تولى فيها قــيــادة المنتخب يمكنك أن ترى 
الــتــطــور. أعــلــم أن كــونــك مــدربــا إلنكلترا يعد 
أمــرا صعبا، فــأي قــرار يتخذه المدير الفني 
للمنتخب اإلنكليزي يتم التدقيق فيه«. وأردف: 
»هو يعلم كيف يتعامل مع هذا، هو يتعامل 
مع كل شيء بشكل جيد جدا، وفنيا يتخذ كل 
الــقــرارات الكبيرة بشكل صحيح وأثبت هذا 

مجددا في هذه البطولة«. 

ويعتقد ماغوير أن التغيير الذي حدث في 
عقلية المنتخب اإلنكليزي كان يعني أن وقع 
الخسارة أمام فرنسا أكثر بكثير من الخسارة 
فــي الــبــطــوالت األخــيــرة، حيث مثل ماغواير 
المنتخب اإلنكليزي في بطولة كأس العالم 
بروسيا عندما خرج من الدور قبل النهائي، 
وعندما خسر في نهائي يــورو 2020، التي 

أقيمت الصيف الماضي، أمام إيطاليا. 
وأضــــاف: »أصــعــب شــيء يمكن أن أتقبله، 
أكثر شيء أصابني بخيبة أمل، والسبب هو 
أننا اعتقدنا أن بإمكاننا الفوز بالبطولة. هذا 
. هناك خمسة أو ستة فرق كانت 

ً
ليس غرورا

تعتقد نفس األمر. إنها أول بطولة أشارك بها 
حيث إن مجموعة الالعبين لن تشعر بأنها 
قدمت أداء جيدا إذا خسرت في دور الثمانية 

أو قبل النهائي أو النهائي«.
 )د ب أ(

قال قائد منتخب إنكلترا لكرة 
الــــقــــدم هـــــــاري كـــيـــن، إنـــــه يتحمل 
مسؤولية خــروج فريقه من كأس 
العالم على يد فرنسا 1-2، إلهداره 
ركلة جزاء كان سيدرك بها التعادل 

ويقود المباراة لوقت إضافي.
وأضـــــاف كــيــن: »ال يمكنني أن 
 بــزمــالئــي. كانت 

ً
أكـــون أكــثــر فــخــرا

ليلة قاسية. حظينا بفرص أفضل، 
لكن كرة القدم تتحكم بها تفاصيل 
صــــغــــيــــرة. أتـــحـــمـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة، 
بصفتي الــقــائــد ومـــن أهــــدر ركلة 
الجزاء. عليَّ أن أتعايش مع األمر 

وأقر به«.
وعن ركلة الجزاء، أوضح: »كنت 
 مــن قــدرتــي على تسديدها، 

ً
واثــقــا

لكنني لم أنفذها كما أردت«، رغم 
أنــه أدرك فــي وقــت سابق التعادل 

.
ً
إلنكلترا من ضربة جزاء أيضا

ــــى أن  ــار كــيــن إلـ ــ ــك، أشــ ــ ــــع ذلــ ومـ
أداء إنــكــلــتــرا الــجــيــد سيجعلها 

تظهر بشكل أفــضــل فــي بــطــوالت 
: »الــفــريــق يعيش 

ً
قـــادمـــة، مــضــيــفــا

لحظة جيدة، والالعبون في أفضل 
حاالتهم، وستكون هناك لحظات 
جيدة في المستقبل. اليوم يتملكنا 
الغضب، ألن المشوار انتهى، وكنا 
عــلــى قــنــاعــة بــقــدرتــنــا عــلــى بــلــوغ 
النهائي، لكن يمكننا أن نفخر بما 

حققناه«. 
من جانبه، عادل مهاجم إنكلترا 
هــــــاري كــيــن الــــرقــــم الــقــيــاســي في 
عدد األهــداف الدولية في صفوف 
»األســــود الــثــالثــة« المسجل باسم 
 رصـــيـــده إلــى 

ً
ــي، رافـــعـــا ــ ــــن رونــ وايـ

53 هدفا بتسجيله الــهــدف األول 
لمنتخب بــــالده أمــــام فــرنــســا في 
المباراة التي انتهت بفوز فرنسا 
2-1.  وجــــاء هــــدف كــيــن مـــن ركلة 
جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 54 

من المباراة.
وبــلــغ كــيــن )29 عـــامـــا( مهاجم 

توتنهام هــذا الرقم خــالل مباراته 
الـــرقـــم 80، فـــي حــيــن ســجــل رونـــي 
ــم إيــــفــــرتــــون ومــانــشــســتــر  ــاجـ ــهـ مـ
يــونــايــتــد الــســابــق هــدفــه الـــــ53 في 
مــبــاراتــه الـــرقـــم 115، ثـــم خـــاض 5 

مباريات إضافية قبل اعتزاله.
وافتتح كين رصيده الدولي في 

باكورة مبارياته مع انكلترا خالل 
الفوز على ليتوانيا 4 - صفر ضمن 
تصفيات كأس أوروبا 2016، بعد 
79 ثانية من إشراكه بداًل من روني 

بالذات.
ــيـــن هـــــــداف مـــونـــديـــال  وكـــــــان كـ
روســيــا بــرصــيــد 6 أهـــــداف، وبــات 

أفــضــل هـــداف لمنتخب بـــالده في 
ــرى، حـــيـــث رفـــع  ــبــ ــكــ ــطــــوالت الــ ــبــ الــ
 )

ً
 )12 حاليا

ً
رصيده إلــى 11 هدفا

عندما سجل الهدف الثالث إلنكلترا 
فـــي مـــرمـــى الــســنــغــال )3 - صــفــر( 
 الــرقــم السابق المسجل 

ً
متخطيا

باسم غاري لينيكر.   )أ ف ب - إفي(

كين: أتحمل المسؤولية

كين لحظة إضاعة ركلة الجزاء

هندرسون: هاري سيتجاوز األمر
ــــط مــنــتــخــب  ــــب وسـ ــد العـ ــ أكـ
إنكلترا جــــوردان هــنــدرســون، 
أن قــائــد الــفــريــق هــــاري كــيــن، 
ــام  الـــــذي أهـــــدر ركـــلـــة جـــــزاء أمـ
فـــرنـــســـا كـــــان مــــن الــمــمــكــن أن 
تقود المباراة للوقت اإلضافي، 

»سيصبح أكثر قوة«.
وقـــــــــــــال هــــــــنــــــــدرســــــــون، فـــي 
الـــمـــنـــطـــقـــة الـــمـــخـــتـــلـــطـــة عــقــب 
المباراة: »هاري سجل الكثير 
مــن ضــربــات الـــجـــزاء والكثير 
مــــن األهـــــــــداف، حـــتـــى وصــلــنــا 
إلـــى هــنــا. هـــذا سيجعله أكثر 
قوة في المستقبل. إنه مهاجم 
عــالــمــي وقـــائـــدنـــا. ســيــتــجــاوز 

األمر«. 
هندرسون)إفي(

رايس: الفريق األفضل خسر
تحدث العب وسط منتخب 
ــــس عــن  إنـــجـــلـــتـــرا ديــــكــــالن رايــ
هزيمة فريقه الليلة الماضية 
أمــــــام فـــرنـــســـا )1-2( فــــي ربـــع 
نهائي مونديال قطر، معتبرا 

أن »أفضل فريق« قد خسر.
وصـــــــــــــــرح الـــــــــالعـــــــــب عـــقـــب 
الـــمـــبـــاراة: »لـــقـــد خــســر أفــضــل 
فــريــق. لــقــد أظــهــرنــا مستوانا 
الــلــيــلــة. اســتــعــدنــا الــمــســتــوى 
ــذي يــجــعــل الــــنــــاس يــثــقــون  ــ الــ
فينا ويحفزوننا. يمكننا أن 

نفخر بذلك«.
وتابع: »نحن سيطرنا على 
ــاراة. إنــــه أمــر  ــبــ ــمــ مـــجـــريـــات الــ
مؤلم ألنهم لــم يخلقوا سوى 

فـــرص تسجيل الــهــدفــيــن ومــا 
يزيد قليال«.

ــم قـــــــــال: »ال  ــيـ ــكـ ــحـ ــتـ وعـــــــن الـ
يــمــكــنــنــا الــتــحــدث عـــن الــحــكــم 
اآلن. لم نكن سعداء بقراراته، 
ــا نـــــحـــــن مـــــــن خـــســـرنـــا  ــنــ ــنــ ــكــ لــ

ونتحمل المسؤولية«.
ــيـــة أخــــــــرى، راهــــن  مــــن نـــاحـ
رايــــس عــلــى اســتــمــرار غــاريــث 
ساوثغيت في تدريب منتخب 

)األسود الثالثة(.
وصـــــــــرح: »آمــــــــل أن يــبــقــى. 
لقد تلقى انــتــقــادات كثيرة ال 
يستحقها. إنــه ليس مسؤوال 
عــمــا حــــدث. لــقــد لــعــبــنــا الــيــوم 
ديكالن رايسبشكل جيد«.                  )إفي(
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ــــود األطـــلـــس« على  كـــان »أسـ
الــمــوعــد القــتــحــام الــتــاريــخ من 
أوســـــــع أبــــــوابــــــه، عـــنـــدمـــا بـــات 
الــمــغــرب أول منتخب إفريقي 
وعــــربــــي يــبــلــغ نـــصـــف نــهــائــي 
كأس العالم لكرة القدم بفوزه 
ــلــــى بــــرتــــغــــال كـــريـــســـتـــيـــانـــو  عــ
رونـــالـــدو 1-0 الــســبــت، ليالقي 
ــي الـــمـــربـــع الـــذهـــبـــي فــرنــســا  فــ
حــامــلــة الــلــقــب الــتــي انتفضت 
على التقاليد مقصية إنكلترا 

بفوز مثير 1-2.
وعــلــى عــكــس الــلــيــلــة األولـــى 
مــن ربـــع الــنــهــائــي، والــتــي بلغ 
فيها التشويق أوّجـــه الجمعة 
عندما حسمت ركالت الترجيح 
موقعتين خــارقــتــيــن، فتأهلت 
كـــرواتـــيـــا وصـــيـــفـــة الـــبـــطـــل فــي 
مـــونـــديـــال 2018 عــلــى حــســاب 
الـــــبـــــرازيـــــل الــــتــــي كــــانــــت أبـــــرز 
المرشحين لنيل اللقب الحالي، 
ــنــــتــــيــــن لــيــونــيــل  وعـــــبـــــرت أرجــ
مــيــســي عــلــى حـــســـاب هــولــنــدا 
ــاب قــوســيــن من  الـــتـــي كـــانـــت قــ
ــرغــــوث« ورفــــاقــــه،  ــبــ إقــــصــــاء »الــ
كانت الليلة الثانية بأوقاتها 

الشرعية.
لــم يطل المغاربة الحديث، 
وحسموا موقعة ملعب الثمامة 
فــي الــدقــائــق التسعين بهدف 
يــوســف النصيري )42(، الــذي 
مــنــح الــقــارة الــســمــراء البطاقة 
األولــــى فــي تــاريــخــهــا إلـــى دور 

األربعة للعرس العالمي.
عّول المدّرب وليد الركراكي 
ــم اإلصــــابــــات  ــ عـــلـــى الـــجـــهـــد رغـ
وعلى الــروح الجماعية 
في الملعب ليقصي 
رونــــــــــالــــــــــدو فـــي 
آخر مشاركاته 
الـــمـــونـــديـــالـــيـــة 

على األرجح. 

بكاء الدون

وغــــادر رونــالــدو 
الملعب مع صافرة 
 
ً
ــا ــيــ ــاكــ الــــنــــهــــايــــة بــ

عــلــى حــلــم أراد تــحــقــيــقــه رغــم 
 
ً
الصعوبات التي يعيشها دوليا

وعلى صعيد األندية.
 
ً
ــبــــاراة أيـــضـــا ــمــ ــذه الــ ــ فـــفـــي هـ
 عــلــى 

ً
ــدو بـــــديـــــال ــ ــ ــالـ ــ ــ ــل رونـ ــ ــ دخـ

غــــــرار مـــواجـــهـــة ســـويـــســـرا فــي 
 
ً
ثمن النهائي. وإن عــادل رقما

 بعدد المباريات 
ً
 جديدا

ً
قياسيا

 
ً
الــدولــيــة )196(، لــم يــكــن قـــادرا
على معادلة النتيجة، لــيــوّدع 
»ســيــلــيــســاو أوروبـــــا« البطولة 
ــيـــســـاو  ــلـــسـ ــيـ ــــى غـــــــــــرار الـــسـ ــلـ ــ عـ
الحقيقي الذي سبقه قبل ليلة.

ــبـــق أن وصـــــــل أي  ولـــــــم يـــسـ
منتخب عربي أو إفريقي إلى 
دور األربــعــة فــي كـــأس الــعــالــم. 
على عكس البرتغال التي سبق 
لها أن خاضت نصف النهائي 
مرتين وخسرت في المباراتين، 

أمام إنكلترا عام 1966، وفرنسا 
عام 2006.

فوز أسطوري

يـــديـــن الــمــغــرب بـــهـــذا الــفــوز 
األســـــــطـــــــوري لـــكـــثـــيـــريـــن، لــكــن 
ــم كــــان أفــضــل العــــب في  أبـــرزهـ
المباراة الحارس ياسين بونو 
الــذي بــات أول حــارس إفريقي 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى نـــظـــافـــة شــبــاكــه 
فــي ثــالث مــبــاريــات فــي نسخة 

واحدة من النهائيات.

 كين يصيب مرة ويخيب أخرى

ــزات قــــــد يـــحـــتـــاجـــهـــا  ــ ــجـ ــ ــعـ ــ مـ
ــة لـــمـــواصـــلـــة الــحــلــم،  ــاربـ ــغـ ــمـ الـ
عندما يصطدمون فــي نصف 

النهائي مع فرنسا التي أقصت 
 
ً
 كان طامحا

ً
 إنكليزيا

ً
منتخبا

، في 
ً
لــلــقــب ثــــان بــعــد 56 عـــامـــا

مسعاها إلى ثنائية تاريخية.
فـــرضـــت فــرنــســا قـــّوتـــهـــا مع 
خطها الهجومي الــمــؤلــف من 
كيليان مبابي هــّداف البطولة 
ــتـــى اآلن بــخــمــســة أهـــــــداف،  حـ
ــلـــت هـــدفـــيـــن عــــن طــريــق  ــّجـ وسـ
العب الوسط الدفاعي أوريليان 
تشواميني من تسديدة بعيدة 
)17( وأوليفييه جــيــرو برأسه 

.)78(
عادل اإلنكليز مرة، وفشلوا 
فــي الــعــودة مـــرة ثــانــيــة. سّجل 
القائد هاري كين هدف إنكلترا 
)54 من ركلة جزاء(، لكنه أهدر 
ــتــــوّدع إنــكــلــتــرا  أخـــــرى )84(، لــ

البطولة من بابها الضيق.

ــادل كــايــن  ــ بـــذلـــك الــــهــــدف، عــ
الرقم القياسي في عدد األهداف 
الــدولــيــة فــي صــفــوف »األســـود 
الــثــالثــة« المسجل بــاســم وايــن 
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ً
ــي، رافـــعـــا رونــ

ــــي تــحــطــيــمــه  ــل فـ . وفــــشــ
ً
هـــــدفـــــا
.
ً
الحقا

المفارقة أن هاتين القوتين 
األوروبيتين اللتين تفصلهما 
، لم 

ً
كيلومترات قليلة جغرافيا

 إال مرتين على 
ً
يلتقيا سابقا

ــرح الـــــدولـــــي، فــــي 1966  ــمـــسـ الـ
عندما فـــازت إنكلترا بثنائية 
وكــّررت ذلك في 1982 بنتيجة 

.1-3
لكن هــذه الــمــرة كــان الحسم 
. ويـــســـعـــى مــنــتــخــب 

ً
ــا ــيــ فــــرنــــســ

»الـــديـــوك«، بطل 1998 و2018، 
لـــيـــكـــون ثــــالــــث مـــنـــتـــخـــب فــقــط 

يحتفظ باللقب في كأس العالم 
بــعــد إيــطــالــيــا )1934 و1938( 

والبرازيل )1958 و1962(.
قّدم الفرنسيون مباراة قوية 
قبل مواجهة المغرب، وحققوا 
بـــهـــذا الـــفـــوز إنـــجـــاز الـــبـــرازيـــل 
فـــي عـــام 1998، إذ لم 
ينجح أي حامل لقب 
بالوصول إلى الدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــن 
النهائيات التالية بعد 

حصد اللقب.
وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي، 
تفادى المدرب 
ديــــــديــــــيــــــه 

ديـــشـــان اإلقـــصـــاء واإلقـــالـــة مع 
نهاية عقده، وسيواصل العديد 
من الالعبين الذين يخوضون 
ــر كـــأس عــالــم لهم،  بــال شــك آخـ
ــلــــى غــــــــرار جـــــيـــــرو، وهــــوغــــو  عــ
لــــوريــــس الــــــذي لـــعـــب مـــبـــاراتـــه 

الــــدولــــيــــة رقـــــم 143 
ــم قــيــاســي  ــ ــو رقـ ــ وهـ

مـــــــع »الـــــــــديـــــــــوك«، 
ــــوان  ــطـ ــ ــــى أنـ ــتـ ــ وحـ

غريزمان.

دخل المنتخب المغربي 
التاريخ من أوسع أبوابه 

بوصوله إلى نصف نهائي 
مونديال 2022 بقطر كأول 

منتخب عربي وإفريقي، 
في وقت يطمح منافسه 

الفرنسي في تحقيق اللقب 
.

ً
الثاني تواليا

تعتبر مباراة المغرب 
وفرنسا، بعد غد األربعاء، 

في الدور قبل النهائي 
من المونديال، المواجهة 

الرسمية األولى بين 
الفريقين.

يلتقي المنتخبان الفرنسي والمغربي 
ــــى رســمــيــا فـــي بــطــولــة كــبــرى  لــلــمــرة األولـ
عندما يتواجهان بعد غــد االربــعــاء على 
ـــدور  مــلــعــب الـــبـــيـــت فــــي الــــخــــور ضـــمـــن الــ
نصف النهائي لمونديال قطر 2022 في 

كرة القدم.
وتــواجــه المنتخبان مــرات قليلة جــدا، 

وكانت ودية فقط.

خمس مباريات ودية 

كانت هناك خمس مواجهات فقط بين 
ــزرق« و«أســــود األطـــلـــس«، لــم تــكــن أبــدا  ــ »الـ
في مسابقة رسمية، وتميل الكفة لصالح 
منتخب األلوان الثالثة؛ ثالثة انتصارات، 
وتــعــادالن، بينهما واحــد حسمه المغرب 

بركالت الترجيح.
كانت المباراة األولــى في الخامس من 
فبراير 1988 في ملعب لويس الثاني في 
موناكو الذي اختير الستضافة المباراة 

النهائية لـ »دورة فرنسا الودية«.

 نجح المنتخب الفرنسي بقيادة مدربه 
وقتها الراحل هنري ميشال الذي لم يتأهل 
حينها إلى كأس أوروبــا 1988، في الفوز 

2-1 بفضل هدف ليانيك ستوبيرا.
خالل المباراة األخيرة في 16 نوفمبر 
2007 في سان دونــي، كان هنري ميشال 
على دكــة البدالء أيضا ولكنه هــذه المرة 
مع المنتخب المغربي. في ملعب فرنسا 
ــوءة عـــــن بــــكــــرة أبـــيـــهـــا  ــلــ ــمــ ــــات مــ ــــدرجـ ــمـ ــ بـ
بالجماهير، عاد المغرب من بعيد وأدرك 
التعادل 2-2 في الدقائق األخــيــرة بهدف 

ليوسف المختاري )85(.
كان ريمون دومينيك مدربا للمنتخب 
الــفــرنــســي وقـــتـــهـــا، واســـتـــغـــل الــمــواجــهــة 
لتجربة العــبــيــه الــواعــديــن كــريــم بنزيمة 
ــانــــع الــــهــــدف األول  ــر نــــصــــري صــ ــيـ ــمـ وسـ
لسيدني غوفو )15( ومسجل الثاني )76(، 
بعدما افتتح المغرب التسجيل عبر طارق 

السكيتيوي )9(.
ــر الــمــنــتــخــب  ــافــ ــيــــن، ســ ــبــــاراتــ ــمــ ــن الــ ــيـ بـ
الــفــرنــســي إلـــى الــــدار الــبــيــضــاء للمشاركة 

في دورة الحسن الثاني الدولية الثاني؛ 
فازوا باللقب في يونيو 2000 )5-1( وقبلها 
بعامين خسروا بركالت الترجيح في مايو 
1998 )2-2، 5-6 بركالت الترجيح( قبل أن 

يصبحوا أبطاال للعالم.
وأقــيــمــت الــمــبــاراة الـــوديـــة األخــــرى في 
يــنــايــر 1999 فــي مرسيليا، ســجــل يــوري 

دجوركاييف الهدف الوحيد.

دفاع حديدي 

ــا فــــــي قــطــر  ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ مــــــد جــــمــــاهــــيــــري مـ
بــمــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــمــشــجــعــيــن بين 
ــار  الــجــالــيــة الــمــغــربــيــة فـــي قــطــر واألنـــصـ
القادمين من مختلف أنحاء العالم، يعتبر 
المنتخب المغربي المفاجأة الكبرى في 
النسخة الحالية لكأس العالم. مع عودة 
حكيم زياش إلى صفوفه بعد استبعاده 
ــابـــق خــلــيــلــودجــيــتــش،  ــــدرب الـــسـ ــمـ ــ ــن الـ مــ
ضـــاعـــف الــمــغــاربــة إنـــجـــازاتـــهـــم بــإقــصــاء 
إسبانيا بركالت الترجيح في ثمن النهائي 

ثم البرتغال 1-صفر في 
ربع النهائي.

ــتــــخــــب  ــنــ مــ ل  و أ
ــــي  ــقـ ــ ــريـ ــ ــي وإفـ ــ ــربــ ــ عــ
ــى نــصــف  ــ ــ يــــصــــل إلـ
نهائي كأس العالم، 
يعتمد المغرب على 
دفــــــاع حــــديــــدي رغـــم 
اإلصابات )غاب أكرد 
ــزراوي عن  ونــصــيــر مــ

مواجهة البرتغال ربع 
النهائي(، وعلى حارس 

مــرمــى متألق وفــي حالة 
جيدة هو ياسين بونو.

استقبلت شباك رجــال الركراكي 
هدفا واحدا فقط في العرس العالمي 
وكــــان ضـــد كــنــدا )1-2( فـــي الــجــولــة 
الثالثة األخيرة من دور المجموعات، 
وبالنيران الصديقة عن طريق الخطأ 

من مدافعهم أكرد.
)أ ف ب(

المغاربة يقتحمون التاريخ... وفرنسا تقترب من البرازيل وإيطالياالمغاربة يقتحمون التاريخ... وفرنسا تقترب من البرازيل وإيطاليا

فرحة العبي المنتخب المغربي )ا ف ب(

أقــر حــارس مرمى منتخب المغرب 
يـــاســـيـــن بــــونــــو، بـــــ »صـــعـــوبـــة إيـــجـــاد 
الــكــلــمــات« لــوصــف مــا يشعر بــه عقب 
التأهل التاريخي للمنتخب العربي 
لنصف نهائي مونديال 2022 بقطر 
ألول مرة في تاريخ أي منتخب عربي 
أو إفريقي، عقب الفوز على البرتغال، 
الـــســـبـــت، فــــي دور الــثــمــانــيــة بــهــدف 

نظيف.
وقـــال حـــارس إشبيلية اإلسباني 
 خـــالل الــمــؤتــمــر الصحافي 

ً
ضــاحــكــا

عقب المباراة التي أقيمت على ملعب 
الــثــمــامــة: »يــجــب أن أقــــرص نــفــســي، أنــا 

أحلم«.
كما شكر أفضل العب في المباراة للمرة 
الثانية بالبطولة دعم عائلته والمقربين 
منه، وكل الجماهير، فيما مازح مدربه وليد 
الركراكي، حيث قال إن عليه منحهم راحة 
»لمواجهة ما ينتظرهم« في نصف النهائي.
 ،

ً
ــم: »أداء جميع الــالعــبــيــن كـــان رائــعــا وأتــ

ورغــم اإلصــابــات واإلرهـــاق، فــإن الجميع بذل 
أقصى ما لديه داخل الملعب. أثبتنا قدرتنا على 

مواجهة أي منافس في العالم«. 
)إفي(

مواقع التواصل تحتفي 
بالمغرب: بدأنا نحلم بالكأس

دفاع حديدي لـ »أسود األطلس« في مواجهة مبابي

 في األغنية الرسمية لمونديال 
ً
»حان وقت إفريقيا«! قالتها شاكيرا منذ 12 عاما

 أمس، بعدما بات 
ً
2010 في جنوب إفريقيا »واكا واكا«، وها هي ترددها مجددا

المغرب أول منتخب من الــقــارة السمراء يبلغ نصف نهائي كــأس العالم لكرة 
القدم، في حين بدأ العرب »بالحلم اآلن بأن يرفع منتخب عربي« الكأس الغالية.
من كل رقعة في الكرة األرضــيــة، انهالت اإلشـــادات على »أســود األطلس« في 
مواقع التواصل االجتماعي بعد فوزهم المدوي على البرتغال 1-0 في ربع نهائي 
 
ً
 جديدا

ً
 كبيرا

ً
مونديال قطر 2022 بهدف يوسف النصيري، ليضيفوا منتخبا

إلى قائمة ضحاياهم، بعدما أطاحوا إسبانيا بطلة 2010 بركالت الترجيح في 
ثمن النهائي.

لم تتردد المغنية الكولومبية اللبنانية األصل شاكيرا في التعبير عن فرحتها، 
 »حان وقت إفريقيا« وهي جملة من أغنيتها التي رددها كل شخص 

ً
فغّردت سريعا

في المعمورة منذ صدورها عام 2010 ووصل عدد مشاهديها على »يوتيوب« 
إلى أكثر من ثالثة مليارات شخص.

، ووصل عدد اإلعجابات الى قرابة نصف مليون 
ً
 هائال

ً
والقت التغريدة تفاعال

في غضون ساعتين.
بعد مونديال مليء بالمفاجآت شهد على انتصارات تاريخية لمنتخبات 
متواضعة أو غير مرشحة ضد أبطال سابقين وأخرى عريقة، رأى أسطورة كرة 
القدم المصرية محمد أبوتريكة »بدأنا نحلم اآلن بأن يرفع منتخب عربي كأس 

 إذا ما صادفت أول مونديال في الشرق األوسط وبلد عربي.
ً
العالم«، خصوصا

وإنجاز المغرب دفع بالصحافي والمقدم التلفزيوني البريطاني الشهير بيرس 
مورغن الى التغريد باللغة العربية »هذا المونديال أحسن مونديال في التاريخ 

#مونديال_قطر2022 !!!!«.
)أ ف ب(

أكــد سوفيان بــوفــال، نجم منتخب المغرب، 
أمس، عقب التأهل التاريخي للمنتخب العربي 
لنصف نهائي مونديال 2022 بقطر بالفوز على 
 
ً
البرتغال 1-0 في دور الثمانية، أنه »يعيش حلما

 فــي الــوقــت ذاتـــه إلى 
ً
يجب أال ينتهي«، مشيرا

ضرورة التوقف عن ترديد »أنه جاء مصادفة«.
ــي تـــصـــريـــحـــاتـــه عــــقــــب الـــــمـــــبـــــاراة الـــتـــي  ــ ــ وفـ
احتضنها ملعب الثمامة: »لقد واجهنا أقوى 
. األمر 

ً
منتخبات العالم، وفزنا عليها جميعا

ليس من قبيل الصدفة«.
: »أتــمــنــى أال 

ً
وأشــــار صــاحــب الــــ 29 عــامــا

ينتهي هذا الحلم اآلن. األمر جنوني، نحن 
، وال نريد أن نستفيق منه. ال 

ً
نعيش حلما

توجد كلمات أصف بها ما يحدث لنا، إنه 
أمر مذهل«.

وأضــــــــاف جــــنــــاح آنـــجـــيـــه الـــفـــرنـــســـي: 
»نستحق المكانة التي وصلنا إليها، 
لكن األمــر لم ينتِه بعد. مجرد التفكير 

ــاز يــجــعــلــنــي أشــعــر  ــ ــجـ ــ فــــي هـــــذا اإلنـ
بالقشعريرة«.

 )إفي(

بوفال: فوزنا لم بونو: أنا أحلم!
يكن مصادفة

فرنسا والمغرب... أول مواجهة رسمية

سايس وحكيمي خالل المباراة السابقة
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جورجينا للدون: صديقك قلل من شأنك!

انتقدت عارضة األزياء اإلسبانية جورجينا 
رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، قرار 
الــمــدرب الــبــرتــغــالــي فــرنــانــدو ســانــتــوس بعدم 
االعتماد على قائد الفريق حتى الشوط الثاني 
أمــام المغرب، مطالبة بعدم »التقليل من شأن 

أفضل العب في العالم«.
وذكـــرت فــي رســالــة على »انــســتــغــرام«، برفقة 
ــيــــوم صــديــقــك  ــورة لــلــنــجــم الـــبـــرتـــغـــالـــي، »الــ ــ صــ
ومــدربــك قــرر خطأ. هــذا الصديق الــذي تعجب 
به وتحترمه. هو نفسه شاهد كيف بإشراكك 
في المباراة تغيرت جميع األمور، لكن كان ذلك 

بعد فوات األوان«.

وأوضـــحـــت أنـــه »ال يــمــكــن الــتــقــلــيــل مــن شــأن 
أفـــضـــل العــــب فـــي الـــعـــالـــم«، مــضــيــفــة: »الــحــيــاة 

تعطينا دروسا. اليوم خسرنا، تعلمنا«.
وكـــانـــت رودريـــغـــيـــز أعـــربـــت عـــن اســتــيــائــهــا 
عقب مباراة الثالثاء الماضي، عندما واجهت 
البرتغال سويسرا دون مشاركة كريستيانو 
كأساسي ومشاركته في الدقيقة 30 من المباراة.

وذكــــرت فــي ذلـــك الــيــوم: »مـــن الــمــؤســف عــدم 
امــكــانــيــة االســتــمــتــاع بــأفــضــل العـــب فــي العالم 
خــــالل الــــــ90 دقــيــقــة. الــجــمــهــور لـــم يــتــوقــف عن 
المطالبة بمشاركتك والهتاف باسمك«.                    
)إفي(

الصحافة البرتغالية: انتهى الحلم
شاركت الصحف البرتغالية أمس األحد 
كريستيانو رونــالــدو البكاء جـــراء هزيمة 
البرتغال )1-0( في الدور ربع النهائي لكأس 
العالم، واعترفت بقوة »الــجــدار المغربي« 
الــــذي منعهم مـــن الــتــأهــل لــنــصــف نهائي 

المونديال و»أنهى الحلم«.
ــفــــة ديــــــــاريــــــــو دي  ــيــ واخــــــــــتــــــــــارت صــــحــ
نوتيسياس )Diário de Notícias( عنوانا 
لها: »انتهى الحلم«، وأضافت في نسختها 
 )CR7(الرقمية: »البرتغال خارج المونديال و

يجهش بالبكاء«.
 :)Público( وكتبت صحيفة بوبليكو
»الفريق في طريق العودة«، وكشفت تواجد 
ألف مشجع برتغالي في المدرجات مقابل 

35 ألف مغربي من مثيري »الصخب«.
 )Expresso( وترى صحيفة إكسبريسو
أن المنتخب »افــتــقــد للفن أمــــام المغاربة 
أصحاب النفس الطويل والجياع )للفوز(« 
الذين هزموا منتخبا »متوقعا بشكل زائد 

وخائفا للغاية«.
»الـــطـــمـــوح الــبــرتــغــالــي يــعــرقــلــه الـــجـــدار 
المغربي«، كــان هــذا هو العنوان الرئيسي 
 Jornal de( »جــورنــال دي نوتيسياس« لـــ

.)Notícias
ومــــن بــيــن وســـائـــل اإلعـــــالم الــريــاضــيــة، 
أكــدت »ريــكــورد« )Récord( أن البرتغال »لم 
تتعلم الكثير أو لم تتعلم شيئا من هزيمة 

إسبانيا«، ووصفت المباراة بأنها »انتقال 
من نوم عميق إلى إقصاء«.

 )O jogo( وأعــربــت صحيفة أو جوجو
عن أسفها ألنه »ال يوجد )منتخب( برتغال 
 A( »ـــذا«. مــن جهتها، أطلقت »بــــوال غير هـ

Bola( استطالعا لسؤال قرائها عن »سبب 
الفشل في قطر«، وقدمت خيارات: »المغرب 
كان متفوقا« وفرناندو سانتوس والتحكيم 
ــالــــدو«  و»الــــوضــــع حــــول كــريــســتــيــانــو رونــ

و»الالعبون كانوا أقل من التوقعات«.

وتأهل المغرب للدور قبل النهائي لكأس 
العالم 2022 بهدف للنجم يوسف النصيري 
في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، محققا إنجازا 
تاريخيا لم يصل إليه أي منتخب إفريقي من 

قبل.                                                )إفي(

جورجينا خالل مباراة البرتغال والمغرب      )أ ف ب(

غالف صحيفتي بوبليكو و دياريو دي نوتيسياس

ارتقاء النصيري 2.78م
ارتقى مهاجم إشبيلية اإلسباني يوسف 
النصيري 2.78م لتسجيل الهدف األغلى في 
تاريخ كرة القدم المغربية في نهائيات كأس 
العالم، عندما هز شباك البرتغال 1 - صفر 
أمـــس األول الــســبــت فــي ربـــع نــهــائــي نسخة 

قطر 2022.
لم ينتظر النصيري الفارع الطول )1.88م( 
ســوى 42 دقيقة لهز شباك ديوغو كوشتا 
بضربة رأســيــة رائــعــة إثــر تــمــريــرة عرضية 
أروع لــلــمــدافــع األيـــســـر لـــلـــوداد الــبــيــضــاوي 
 بسبب 

ً
يحيى عطية الله الذي لعب أساسيا

إصابة مدافع بايرن ميونيخ األلماني نصير 
مزراوي.

ــة الــــرأســــيــــة الـــثـــالـــثـــة  ــاولــ ــمــــحــ وكـــــانـــــت الــ
للنصيري في المباراة، بعد األولى إثر ركلة 
ركنية انبرى لها حكيم زياش فوق العارضة 
»6«، والثانية إثر ركلة حرة جانبية لزياش 
 تابعها النصيري برأسه بجوار القائم 

ً
أيضا

األيسر »26«.
ــنـــدمـــا طـــار  ــثـــة حـــاســـمـــة عـ ــالـ ــثـ وكــــانــــت الـ
لــهــا بــارتــفــاع 2.78م فـــوق كــوشــتــا ومــدافــع 
مانشستر سيتي اإلنــكــلــيــزي روبـــن ديــاش 
وأمام عيني العمالق اآلخر المخضرم بيبي 

.»
ً
»39 عاما

ــالــــث لـــلـــنـــصـــيـــري فــي  ــثــ ــــدف الــ ــهـ ــ وكـــــــان الـ
مشاركتين في المونديال، أعاد به األذهان 

إلـــى هــدفــه الــمــونــديــالــي األول عــنــدمــا طــار 
برأسه لركلة ركنية انبرى لها فيصل فجر 
في المباراة ضد إسبانيا »2-2« عندما منح 
بــالده التقدم »2-1« بعد دخوله مكان خالد 

بوطيب مسجل الهدف األول.
ونــشــر الــنــصــيــري الـــذي رفـــع رصــيــده في 
كأس العالم إلى ثالثة أهداف على حسابه في 
 لهدفه واحتفاله به وكتب 

ً
»إنستغرام«، صورا

عليها: »المستحيل ليس مغربيا! سنقاتل من 
 
ً
أجلكم ومن أجل أحالمنا إلى آخر رمق! ديما

( المغرب«.
ً
)دائما

وأشـــــاد مــــدرب الــمــغــرب ولــيــد الــركــراكــي 
 آمنت به، وهذا أمر 

ً
بالنصيري، وقال »دائما

جيد. حتى أنتم )الصحافيون( قتلتموني 
عندما قلت إنــه سيذهب إلــى كــأس العالم. 
أعتقد أنــه أفــضــل هـــداف للمغرب فــي كأس 
العالم، وقد رد على أرض الملعب والجواب 
 على أرض الملعب إن كان لي كمدرب 

ً
دائما

أو له كالعب«.
ــا يمنحه  ــنـــت بــيــوســف ومــ وأضـــــــاف: »آمـ
لــلــفــريــق عــلــى أرضـــيـــة الــمــلــعــب ال يــمــكــن أن 
يفهمه إال مــن يــعــرف كــرة الــقــدم. هــو يعمل 
مــن أجــل الفريق مثل )أوليفييه( جيرو مع 
فـــرنـــســـا... وأنــــا فــخــور لـــه ألنــــه ســجــل هــدفــا 

.»
ً
مهما

النصيري لحظة تسجيل الهدف

رونالدو يبقى في قطررونالدو يبقى في قطر  
رغم مغادرة بعثة المنتخبرغم مغادرة بعثة المنتخب

غادر المنتخب البرتغالي لكرة القدم الدوحة 
ع بطولة كأس العالم   إلى البرتغال، بعدما ودَّ

ً
عائدا

 بقطر. وودع المنتخب 
ً
لكرة القدم المقامة حاليا

البرتغالي منافسات بطولة كــأس العالم »قطر 
2022« عقب الــخــســارة أمـــام المنتخب المغربي 
صفر - 1 أمس األول في دور الثمانية من البطولة. 
لـــكـــن مـــجـــمـــوعـــة مـــكـــونـــة مــــن عـــشـــرة العــبــيــن، 
بــمــن فــيــهــم الــنــجــم كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، ظــلــوا 
 لــمــا أكـــده االتــحــاد 

ً
مــع عــائــالتــهــم فــي قــطــر، وفــقــا

البرتغالي، األحد. 
وترك الالعبون مقر إقامة المنتخب البرتغالي 
فــي الـــدوحـــة، صــبــاح أمــــس، فــيــمــا تــوجــهــت بقية 
البعثة إلى المطار في الصباح. كما ظل رافاييل 
جــوريــرو، العــب فريق بوروسيا دورتــمــونــد، في 

قطر، مثل رونالدو والعبين آخرين.
)د ب أ(

 في باريس بعد تأهل المغرب
ً
اعتقال 42 شخصا

اعتقلت الــشــرطــة الفرنسية 42 شخصا خالل 
احــتــفــاالت نحو 20 ألـــف شخص بتأهل منتخب 
المغرب التاريخي لنصف نهائي مونديال 2022 
في قطر في شارع الشانزيليزيه بالعاصمة باريس.
وتوجهت قــوة أمنية مكونة من 1220 شرطيا 
إلى المنطقة لتأمينها بسبب مباراتي ربع نهائي 
المونديال السبت بين المغرب والبرتغال، وفرنسا 

مع إنكلترا.
وشــهــدت االحــتــفــاالت أعــمــال شــغــب مــثــل حــرق 
ــــي شـــــــــوارع مـــتـــفـــرعـــة مــن  دراجــــتــــيــــن نـــاريـــتـــيـــن فـ

الشانزيليزيه.
وبات المغرب أول بلد إفريقي يبلغ الدور نصف 
النهائي فــي تــاريــخ كـــأس الــعــالــم، حيث سيواجه 
فرنسا التي تسعى للتتويج باللقب للنسخة الثانية 

على التوالي.

 شرطة بروكسل

من جانبه، تدخلت الشرطة البلجيكية، مساء 
أمس األول، في وسط بروكسل نتيجة أحداث الشغب 

التي اندلعت عقب فوز المغرب على البرتغال في ربع 
نهائي مونديال قطر 2022.

وأطلق عشرات الشباب الملثمين صواريخ على 
عــنــاصــر الــشــرطــة الــتــي ردت بــاســتــخــدام الــغــازات 
 لما كشفته صحيفة »لو سور«.

ً
المسيلة للدموع، وفقا

ــواء االحتفالية شــــوارع العاصمة  ــ وعــمــت األجـ
باحتشاد مئات الجماهير المغربية بالقرب من 

محطة الجنوب، وفقا للصحيفة.
وأغــلــق األمــن فــي وســط المدينة بعض مداخل 
المترو، وحــول مسار خطوط لحافالت ركــاب في 

إجراء احترازي.
ويعد ميدان البورصة القريب من غراند باالس 
الشهير، المنطقة التي عادة ما يتوجه لها مشجعو 

فرق كرة القدم عند االحتفال بالفوز.
 
ً
وفي الشوارع الرئيسية الهولندية، نزلت أيضا

الجماهير المغربية للشوارع لالحتفال بفوز المغرب 
في ظل بعض التوتر وانتشار أمني مكثف.

وفي الهاي، أطلقت األلعاب النارية على الشرطة، 
مر بإخالء بعض الشوارع.

ُ
وأ

)إفي( رونالدوجانب من احتفاالت المغاربة في باريس               )رويترز(
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زانيتي كان يتمنى مواجهة بين األرجنتين والبرازيل
أقر العب كرة القدم األرجنتيني السابق 
ــيـــس نـــــــادي انــتــر  ــائــــب الـــحـــالـــي لـــرئـ ــنــ والــ
مــيــان، خافيير زانــيــتــي، أنــه كــان يتمنى 
مــبــاراة نصف نهائي بين منتخب بــاده 
والبرازيل، التي ودعت المونديال على يد 
كــرواتــيــا بــركــات الترجيح، ألنــهــا مــبــاراة 
»كاسيكو أميركا الجنوبية«، و»مباراة ذات 

خصوصية شديدة لكا البلدين«.
وقال زانيتي بعد فعالية لتكريم بيليه 
من قبل كونميبول )اتحاد أميركا الجنوبية 
لكرة القدم( في الدوحة »كان يروق لي ذلك، 
ألنها مباراة ذات خصوصية شديدة لكا 
البلدين. مباراة كاسيكو أميركا الجنوبية، 
وتــأهــل منتخبين مــن أمــيــركــا الجنوبية 
إلى الدور قبل النهائي، كان من الممكن أن 

يكون جيدا بالنسبة لكونميبول«.

وعلق على نصف النهائي، المقرر يوم 
الثاثاء المقبل، بين المنتخب الكرواتي 
ــيـــره األرجـــنـــتـــيـــنـــي، بـــأنـــهـــا ســتــكــون  ونـــظـ
»مـــبـــاراة مــعــقــدة ألن كــرواتــيــا فــريــق رائـــع. 
لــن يــكــون األمــــر ســهــا، لــكــن مــع معرفتي 
بكفاءة الاعبين األرجنتينيين، سيقدمون 

مباراة رائعة«.
وبـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، أشـــــاد زانــيــتــي 
بمهاجم إنــتــر مــيــان الوتــــارو مارتينيز، 
الذي سجل ركلة جزاء حاسمة في مواجهة 

هولندا بربع النهائي.
وقال »سعيد من أجل )الوتي(، ألن إتاحة 
الفرصة له لتنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة 
كان أمرا مهما بالنسبة له، وأنا متأكد أنه 
ســيــواصــل الــتــألــق عندما نــكــون فــي أمس 
الحاجة إليه«.                    )إفي(

بيليه يدعم ريتشارلسون فان غال يعترف بوجود نقص في مركز الجناح
قــال لويس فــان غــال، المدير الفني 
لــلــمــنــتــخــب الـــهـــولـــنـــدي، إنــــه ســيــتــرك 
ــكـــن بــــدون  ــــو مـــتـــرابـــط ولـ الـــفـــريـــق وهـ
أجــنــحــة كــافــيــة، وذلــــك بــعــدمــا اعــتــزل 
التدريب في أعقاب الخروج من بطولة 

 بقطر. 
ً
كأس العالم المقامة حاليا

ولم يخسر المنتخب الهولندي في 
الوقت األصلي ألي مباراة في مونديال 
»قطر 2022« وخرج من دور الثمانية 
أمـــام المنتخب األرجنتيني بركات 

الترجيح يوم الجمعة الماضي. 
وقــدم الفريق، الــذي دربــه فــان غال، 
مـــواهـــب رائـــعـــة دفـــاعـــيـــا وهــجــومــيــا، 
حــيــث أنــهــى كــــودي جــاكــبــو الــبــطــولــة 
مسجا ثاثة أهداف، فيما سجل فوت 
فيغهورست هدفين في المباراة أمام 

المنتخب األرجنتيني. 
ولكن رغــم أن المدير الفني يشعر 
أنـــــه ســـيـــتـــرك فـــريـــقـــا يــمــكــن لــاعــبــيــه 
االعتماد على بعضهم، إال أنه اعترف 
بأن الفريق يفتقد لاعبين حاسمين 

في األجنحة. 
ــذي ســـأتـــركـــه خــلــفــي  ــ ــا الــ ــ وقـــــــال: »مـ
للمنتخب الهولندي؟ أتــرك مجموعة 
جــيــدة ومــتــرابــطــة ولــديــهــا الكثير من 
الــقــدرات الــكــرويــة«، مضيفا: »ولكني 
أرحـــل بـــدون أجنحة يمكنها التغلب 
على أي منافس في أعلى المستويات. 

تحتاج ألجنحة يمكنها التغلب على 
هؤالء الرجال«. 

وأردف: »كــــرة الــقــدم الــهــولــنــديــة ال 
يوجد بها أجنحة فــي هــذه اللحظة، 
وليس عندما يتعلق األمر باللعب في 

أعلى المستويات بكأس العالم. لهذا 
السبب بدأت اللعب بطريقة مختلفة«. 
واآلن سيحل رونالد كومان، مدرب 
المنتخب الهولندي السابق، محل فان 
غال )71 عاما( ويعود كومان لتدريب 

المنتخب الهولندي بعد أن قضى فترة 
صعبة في تدريب برشلونة اإلسباني 

في أغسطس 2020.
 )د ب أ(

رئيس الكونميبول يطالب بإقامة مونديال 2030 في »الدار«!
قـــال رئــيــس اتــحــاد أمــيــركــا الجنوبية 
ــكـــرة الــــقــــدم )كـــونـــمـــيـــبـــول( ألـــيـــخـــانـــدرو  لـ
دومــيــنــغــيــز إن مــلــف تــرشــح أوروغـــــواي 
ــــن وبـــــــــاراغـــــــــواي وتـــشـــيـــلـــي  ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ واألرجـ
 ،»

ً
الستضافة مونديال 2030 »قــوي جــدا

 أنه ينبغي على االتحاد الدولي 
ً
معتبرا

اللعبة )فيفا( و»عائلة كرة القدم« إتاحة 
الفرصة ألن تقام البطولة »التي ولدت في 
أوروغواي« بأميركا الجنوبية في الذكرى 

المئوية لها.
وصرح دومينغيز بأن ملف »الترشح 
. مونديال 2023 مسألة ينبغي 

ً
قوي جدا

أن يقرر الفيفا ما سيفعله بشأنها. إنها 
مسؤولية تقع على عاتق الفيفا وكذلك 
عائلة كرة القدم التخاذ قرار حول كيفية 
وماهية ما سنفعله للتذكير بمن قدموا 
أول مونديال )في 1930(، والذي ولد في 

أوروغــــواي. ستكون هناك دائــمــا فرصة 
ــرى اعــتــبــارا مـــن عـــام 2030 ،  لــبــلــدان أخــ
حينما ستحل الذكرى المئوية للبطولة، 
ألن ذكرى 100 عام تحل مرة واحدة فقط 
، وفي تلك المرة يجب أن تكون في أميركا 

الجنوبية«.
وترأس أليخاندرو دومينغيز الفعالية 
التي التي قدم خالها الكونمبيول أمس 
األحــد مقترحا لاتحاد البرازيلي لكرة 
القدم البرازيلي لتغيير ثاثة من النجوم 
الخمسة التي تظهر على صدر قميصها 
وترمز لبطوالت كأس العالم المتوج بها، 
إلى ثاثة قلوب تكريما لبيليه الذي ولد 
قبل 82 عاما في بلدية تريس كوراسويس 
ــم يــعــنــي »ثـــاثـــة قـــلـــوب«( الــواقــعــة  ــ )االســ

بوالية ميناس جيرايس البرازيلية.
ونظم التكريم في جناح الكونميبول 

ــة )قـــطـــر(، ويــطــلــق عــلــيــه اســم  فـــي الـــدوحـ
»شـــــجـــــرة األحـــــــــــــام«، وأقـــــيـــــم بــــعــــد أيـــــام 
مـــن تــكــريــم ذكـــــرى أســــطــــورة كــــرة الــقــدم 

األرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا.
واعــتــبــر دومــيــنــغــيــز أنـــه مـــن »الـــعـــدل« 
تكريم »شخصين قاما بالكثير من أجل 
كـــرة الــقــدم. لــقــد شــكــا عــامــة فــارقــة. من 
الــعــدل التذكير بهما كــي يعيشا دائــمــا. 
يقع علينا واجب منح األجيال الجديدة 
الفرصة لمعرفة ما فعاه كي تكون كرة 
الــقــدم مــا هــي عليه الــيــوم وأنهما ألهما 

العديد من الاعبين«.
وجاء تنظيم هذه الفعالية على هامش 
نــهــائــيــات مــونــديــال قــطــر 2022، والـــذي 
أبرز أن أميركا الجنوبية تحظى بتمثيل 
بــالــدور نصفه الــنــهــائــي، الـــذي تخوضه 

األرجنتين في مواجهة كرواتيا.

وقــــال فــي هـــذا الـــصـــدد: »لــديــنــا واحــد 
مــن أربــعــة منتخبات. إن تمثيل أميركا 
الجنوبية كبير جدا نسبيا، حيث تلعب 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي،  األرجــنــتــيــن فـــي الـ
مــمــا يـــدل عــلــى أن كـــرة الــقــدم فــي أميركا 
الــجــنــوبــيــة ســتــنــافــس وأنـــهـــا تــرغــب في 
اقــتــراح نــقــل الــكــأس إلـــى الــــدار. سنقاتل 

حتى النهاية«.
ــيــــس  ــة أخــــــــــــــرى، تـــــــــرك رئــ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ مـــــــن نـ
الـــكـــونـــيـــمـــبـــول الـــــبـــــاب مـــفـــتـــوحـــا أمـــــام 

استضافة الواليات المتحدة 
 في الوقت 

ً
لـ »كوبا أميركا 2024«، نافيا

نفسه تلقيه أي مقترح من جانب بوليفيا 
الستضافته. 

)إفي(

العبو البايرن األكثر 
في الدور نصف النهائي

أصبح فريق بايرن ميونيخ األلماني لكرة 
القدم أكثر ناد يتواجد منه العبون في 

الـــدور قبل النهائي ببطولة كأس 
العالم لكرة القدم.

ويـــتـــواجـــد ســتــة العــبــيــن من 
بايرن في المنتخبات األربعة 
)فـــرنـــســـا والـــمـــغـــرب وكـــرواتـــيـــا 
واألرجنتين( التي تأهلت للدور 

قبل النهائي، وال يوجد أي ناد 
آخر يملك هذا العدد. ويتواجد من 

بايرن مع المنتخب الفرنسي كينجسلي 
كومان، وبنيامين بافارد، ودايوت أوباميكانو 

ولــوكــاس هيرنانديز )رغــم إصابته(، بينما 
ــرن مــع  ــايـ ــبـ ــد مــــن الـ ــ ــــب واحــ يـــتـــواجـــد العـ
ــو جــوســيــب  ــ مـــنـــتـــخـــب كــــرواتــــيــــا هـ
ستانيشيتش، وآخر مع منتخب 

المغرب هو نصير مزراوي.
وتـــعـــرض هــيــرنــانــديــز لقطع 
فـــي الـــربـــاط الــصــلــيــبــي لــركــبــتــه 
اليمنى في المباراة االفتتاحية 
للمنتخب الفرنسي أمام أستراليا، 
وسيغيب لعدة أشهر وربما لنهاية 

الموسم. 
)د ب أ(

»الحلم«... كرة قبل النهائي والنهائي
كشف االتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( عن الكرة الرسمية 
لــلــدور قــبــل الــنــهــائــي ونهائي 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم الــمــقــامــة 
 بقطر. وأطلق على الكرة 

ً
حاليا

الــجــديــدة اســـم »الــحــلــم« لتحل 
مكان »الرحلة«، الكرة الرسمية 
ــــي مـــبـــاريـــات  الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فـ

البطولة حتى اآلن. 
ــر »فـــيـــفـــا« عـــبـــر مــوقــعــه  ــ ــ وذكـ
الــرســمــي أمـــس ان الــكــرة الحلم 
ســتــحــمــل نــفــس الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي »الــــرحــــلــــة« 
والــتــي تــقــوم على نــظــام »الــكــرة 
الــــمــــتــــصــــلــــة« الـــــــــــذي صـــمـــمـــتـــه 
الشركة المتخصصة فــي ذلــك، 
وهــــي تــقــنــيــة أثــبــتــت نــجــاحــهــا 
بشكل مبهر في تحديد حاالت 
التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة 
فـــي بــطــولــة كــــأس الــعــالــم هـــذه، 
إذ تعتمد على بيانات تموقع 
الاعبين لتزود ُحكام الفيديو 
الــمــســاعــديــن بــمــعــلــومــات آنــيــة 
ــقــــرارات  تــمــّكــنــهــم مـــن اتـــخـــاذ الــ
ــل مـــمـــا يــضــفــي  ــثــ بـــالـــشـــكـــل األمــ
 من الساسة على تجربة 

ً
مزيدا

مــتــابــعــة الــــمــــبــــاراة، فــمــن خــال 
ــانـــات الـــكـــرة  ــيـ الـــتـــوفـــيـــق بـــيـــن بـ
الــــواردة مــن جــهــاز االستشعار 
الــمــثــبــت عــلــيــهــا وبـــاســـتـــخـــدام 

تقنية الذكاء االصطناعي، تقدم 
هذه التكنولوجيا الدعم الازم 
لـــلـــنـــظـــام شـــبـــه اآللـــــــي لــتــحــديــد 
ن  وضــعــيــات الــتــســلــل، مــمــا يمكِّ
ــة مــتــنــاهــيــة  ــدقــ مــــن الــــتــــعــــرف بــ
عبت فيها 

ُ
على اللحظة الــتــي ل

الكرة خال حاالت التسلل غير 
.
ً
الواضحة تماما

 وقـــال يوهانس هولزمولر، 
مدير االبتكار وتكنولوجيا كرة 
القدم بـ »فيفا«: من خال وضع 
تــكــنــولــوجــيــا الـــكـــرة الــمــتــصــلــة، 
ــة الــمــصــمــمــة  ــركــ حــــرصــــت الــــشــ
عــلــى تــوفــيــر مــســتــوى إضــافــي 
مــن الــمــعــلــومــات الــمــتــاحــة لــدى 
ُحــكــام الفيديو المساعدين، إذ 
تقدم البيانات الواردة من الكرة 
مــعــلــومــات قيمة مــن شــأنــهــا أن 
تــتــيــح الــفــرصــة لــتــقــديــم شــروح 
حــول لحظات فــريــدة تقع على 
ــة الــــمــــيــــدان خــــــال هـــذه  ــ ــيـ ــ أرضـ

النسخة من كأس العالم. 

أول كرة في التاريخ 

ــاة  ــ ــراعــ ــ ــــت مــ ــمـ ــ وأضـــــــــــــــاف: تـ
ــي تــصــمــيــم  حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة فــ
ــم األخـــــذ في  ــذه الــــكــــرة، إذ تـ هــ
االعتبار كل الجوانب المهمة 
فـــي هــــذا الـــصـــدد، مــمــا يجعل 

من »الحلم« أول كرة في تاريخ 
الكرات الرسمية المستخدمة 
في الدور قبل النهائي ونهائي 
 من 

ً
صنع حصريا

ُ
كأس العالم ت

أحبار ومواد الصقة مائية.
ــذه  ــ  ويــــــــقــــــــوم تــــصــــمــــيــــم هــ

ــة ذهــبــيــة  ــ ــيـ ــ ــرة عـــلـــى أرضـ ــ ــكـ ــ الـ
الــلــون وعليها أشــكــال مثلثية 
صغيرة، في صورة مستوحاة 
من الصحارى المتأللئة التي 
تــحــيــط بــمــديــنــة الـــدوحـــة، كما 
ــــون الـــكـــأس  ــم« لـ ــلـ ــحـ تــشــمــل »الـ

األصلية لبطولة كــأس العالم 
 عن نمط العلم القطري. 

ً
فضا

من جهته، قال نيك جراجز، 
مــديــر كــــرة الـــقـــدم فـــي الــشــركــة 
ــل كـــرة الحلم 

ّ
ــمــث

ُ
الــمــصــمــمــة: ت

 من األمل حول قدرة 
ً
بصيصا

 
ً
كـــرة الــقــدم والــريــاضــة عموما

على جمع الناس وتوحيدهم، 
إذ ســيــتــســمــر الــمــايــيــن أمـــام 
شاشات التلفاز في كل بلد من 
بلدان العالم، ويجمعهم العشق 

المشترك تجاه هذه اللعبة.

 وأضاف: نتمنى كل التوفيق 
للمنتخبات المشاركة في األدوار 
النهائية للبطولة، بينما يحتدم 
التنافس على أعلى المراتب في 

الهرم الكروي العالمي. 
)د ب أ(

أشاد األسطورة الكروية البرازيلي بيليه، 
بمواطنه والعـــب المنتخب ريتشارلسون، 
 إيــاه بمواصلة العمل وعــدم التغير، 

ً
مطالبا

بعد خــروج الفريق من دور الثمانية بكأس 
 في قطر. 

ً
العالم لكرة القدم المقامة حاليا

ــذي كــان  ــرج الــمــنــتــخــب الــبــرازيــلــي، الــ وخــ
 للفوز بالبطولة فــي قــطــر، حينما 

ً
مــرشــحــا

خسر أمام كرواتيا بضربات الترجيح، يوم 
الــجــمــعــة الـــمـــاضـــي، ضــمــن مــنــافــســات دور 
الثمانية. لكن بيليه، الــذي كــان قد نقل إلى 
المستشفى فــي ســاو بــاولــو، قــدم تشجيعه 

 .
ً
ودعمه لاعب البالغ من العمر 25 عاما

وكــتــب بيليه عــبــر منصة تــبــادل الــصــور 
ــل الـــمـــســـيـــرة يــا  ــ ــ »إنــــســــتــــغــــرام«: »فــــقــــط واصـ
صغيري، ال تتغير لقد صنعت ابتسامة 

البرازيل«. 
وكــــــــــان ريــــتــــشــــارلــــســــون، 
الــــذي غــــادر الــبــطــولــة بعد 
ــلـــه ثـــــاثـــــة أهــــــــداف  ــيـ تـــســـجـ
ومــنــهــا هــــدف رائـــــع بــضــربــة 
مقصية فــي شــبــاك صربيا في 
دور المجموعات، أبــدى ردة فعل 

حزينة على فرصة ضائعة. 
وكتب ريتشارلسون: »كتابة كلمات مثل 
تــلــك هـــي أصــعــب شـــيء يــمــكــن أن أفــعــلــه في 
 لــألبــد، 

ً
ــه جـــرح ســيــظــل مــفــتــوحــا حــيــاتــي، إنـ

 كم الفرص التي ضاعت 
ً
ألننا نعلم جميعا

في طريق الفوز باللقب«. وأضاف: »أصدقائي 
سيحاولون التعايش مع ذلــك األمــر، وحان 
الوقت اآلن للتعامل مع جراحنا نعتذر لكم 

، ارفعوا رؤوسكم«.
ً
جميعا

)د ب أ(

الشركة المصممة 
حرصت على توفير 
مستوى إضافي من 
المعلومات المتاحة 

لدى ُحكام الفيديو
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الجّمال: قطر حصدت إشادات كبيرة وأصداًء واسعة
ــد الــمــديــر الـــعـــام لــلــجــنــة العليا  أكـ
للمشاريع واإلرث، م. ياسر الجّمال، 
أن قـــطـــر حــــصــــدت إشـــــــــادات كــبــيــرة 
ــداًء واسعة من وسائل اإلعــام  وأصـ
الـــعـــالـــمـــيـــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــربـــيـــة، 
لتنظيمها الــمــتــمــيــز لــبــطــولــة كــأس 

العالم FIFA قطر 2022™.
وقال الجّمال، في تصريح لوكالة 
األنـــبـــاء الــقــطــريــة )قـــنـــا(: »إن وســائــل 
اإلعــام المختلفة عّبرت عن التميز 
والـــنـــجـــاح الــكــبــيــر لــلــعــمــل الــمــشــّرف 
والسلس لكل التفاصيل التنظيمية 

المتعلقة بالمونديال«. 
وأوضــــــــــــح أن أعــــــضــــــاء الـــلـــجـــنـــة 
يعتبرون أنفسهم فــي بــدايــة العمل 
ال فــي نهايته، ألن النهاية ستكون 
ــر منتخب مــشــارك في  بــمــغــادرة آخـ
 إلــى 

ً
ــــاده، مــشــيــرا الــمــونــديــال إلـــى بـ

 على الوعد ألن 
ً
أنهم سيكونون دائما

المراحل الختامية للمونديال مهمة 
جدا، ونسبة التركيز عليها ستكون 
أعلى مما سبقتها من مــراحــل، رغم 
تقلص عدد المنتخبات في البطولة.
 وأشـــــــار إلـــــى أن الـــتـــجـــربـــة الــتــي 
ســـتـــقـــدم لــلــجــمــاهــيــر خـــــال الــفــتــرة 
المقبلة ســتــكــون أعــلــى وأفــضــل من 
 للبرنامج الموضوع.

ً
سابقتها، وفقا

وأضـــاف أن قطر دخــلــت التحدي 
مـــــنـــــذ اإلعـــــــــــــــان عــــــــن فــــــــــوز مـــلـــفـــهـــا 
باستضافة كــأس العالم FIFA قطر 
 إلــــى أن »الــتــحــدي 

ً
2022™، مــشــيــرا

األكـــبـــر كـــان االنــتــهــاء مـــن كـــل أعــمــال 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مــن مــاعــب وطــرق 
وشبكة مترو، باإلضافة إلى توسعة 
ــــت كــل  ــانـ ــ ــار حـــمـــد الــــــدولــــــي، وكـ ــطــ مــ

المشاريع وقتها ال تزال في بدايتها 
وعـــلـــى الـــــــــورق، فـــكـــان ذلـــــك بــمــثــابــة 
الـــتـــحـــدي األكـــبـــر بــالــنــســبــة لجميع 

قطاعات الدولة«.

التحديات اإلقليمية 

وتـــابـــع أن »الــعــمــل انــطــلــق بشكل 
جيد ليتم االنتهاء من كل المشاريع 

في أوقاتها، رغم التحديات اإلقليمية 
ــّرت بــهــا قــطــر فـــي الــســنــوات  ــ الـــتـــي مـ
ــقــــة، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى تــفــشــي  الــــســــابــ
كـــوفـــيـــد 19، وكـــــل هـــــذه الـــتـــحـــديـــات 
 وعزيمة لانتهاء من 

ً
زادتنا إصرارا

المشاريع في وقتها المناسب، بينما 
كـــانـــت هـــنـــاك تـــحـــديـــات أخـــــرى مثل 
توفير السكن المناسب للمشجعين 
 نقول إن 

ً
خال البطولة، وكنا دائما

السكن متوافر بأعداد جيدة وأسعار 
تــنــافــســيــة مــنــاســبــة، ومـــقـــارنـــة بــأي 
عد أسعار دولة قطر 

ُ
بطولة خارجية ت

في الفنادق أو المجمعات السكنية 
 وتم التغلب على 

ً
 مناسبة جدا

ً
أسعارا

هذا التحدي بشكل جيد«. 
ــاف: »أمــــا الــجــانــب المتعلق  ــ وأضـ
بــتــذاكــر الــمــبــاريــات فقد تــم تنظيمه 
بساسة عــن طريق منصة االتحاد 

ــا(، حيث  ــفـ ــيـ الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم )فـ
تــم طـــرح أول دفــعــة فــي شــهــر يناير 
ــي، وكــــــــــــان يـــــتـــــم طــــرحــــهــــا  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
للجماهير بين فترة وأخرى، ووجدت 
 وبأرقام قياسية وصلت 

ً
إقبااًل كبيرا

إلــى 21 مليون طلب مــع بــدايــة فتح 
منصة بيع التذاكر«. 

وأوضـــــح أن »مــلــعــب لــوســيــل هو 
األكــــبــــر مــــن حـــيـــث الـــســـعـــة، ويــعــمــل 

، بــهــدف تسهيل 
ً
بــه 1840 مــتــطــوعــا

حركة الجماهير عبر خطوط المترو 
والباصات ووسائل النقل األخرى«. 

20 ألف متطوع 

ــيـــن  ــتـــطـــوعـ ــمـ وقــــــــــال إن »عــــــــــدد الـ
المشاركين فــي بطولة كــأس العالم 
يتجاوز 20 ألفا، منهم حوالي 3 آالف 

مـــن الـــخـــارج، وهـــم مـــن 150جــنــســيــة 
مختلفة«.

وأشــــار إلـــى أن هــنــاك الــعــديــد من 
المتطوعين يعملون بشكل ممتاز 
في أماكن أخرى مثل المطار والمركز 
اإلعـــامـــي ومـــراكـــز الـــتـــذاكـــر، وحــتــى 
نهاية دور الـــ16 من البطولة أكملوا 
حــوالــي 8 آالف نــوبــة عــمــل، نصفهم 

في االستادات.
ــم تـــلـــقـــوا الـــكـــثـــيـــر مــن  ــهــ ــن أنــ ــيــ وبــ
اإلشــــادات مــن قبل الجماهير، التي 
أثنوا فيها على المتطوعين وتفّهمهم 
وتــعــامــلــهــم الـــمـــمـــتـــاز مــــع الــجــمــيــع، 
ــــل االســــتــــفــــســــارات  ــــن كـ واإلجــــــابــــــة عـ
ــة الـــجـــمـــاهـــيـــر فــي  ــ ــركـ ــ وتـــســـهـــيـــل حـ
الـــدخـــول والــــخــــروج، مــشــيــرا إلـــى أن 
الحضور الجماهيري فــي مرحلتي 
دور المجموعات والـ 16 تجاوز العدد 

مليونين و800 ألف.
 وأوضـــح أن ملعب لوسيل شّكل 
ثاني أعلى نسبة حضور في تاريخ 
كأس العالم بعد نهائي بطولة أميركا 

.1994
ــقـــاده  ــتـ ــال عــــن اعـ ــّمــ ــجــ  وأعــــــــرب الــ
أن قــطــر مــســتــمــرة فـــي كــســر األرقــــام 
الــقــيــاســيــة، إذ وصـــل أعــلــى حــضــور 
للنسبة االستيعابية لملعب المدينة 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي مــــــبــــــاراة الـــمـــغـــرب 
 إلى أن كأس العالم 

ً
وإسبانيا، مشيرا

FIFA قطر 2022™ هي بطولة كسر 
األرقام القياسية.

لقطة لعدد الحضور الجماهيري األكبر خال المونديال )د ب أ(

https://www.aljarida.com/article/7665


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
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السبت 17 ديسمبر 2022م

الساعة 6:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦٢

الفائز من 
61  و 62
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6٠

المركز الثالث

العدد ٥٢٠7 / االثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢م / ١٨ جمادى األولى ١٤٤٤هـ 08

رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال
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المغرب تفوز بركالت ترجيحية ٣-٠
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