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األرجنتين وكرواتيا صراع 
المهارات والروح القتالية

مواجهة خاصة للحارسين 
ليفاكوفيتش ومارتينيز

 زاكيروني: ميسي 
معيار الجودة
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ثأر ورد اعتبار... أم إثبات تفوق؟ثأر ورد اعتبار... أم إثبات تفوق؟
 للقمة المرتقبة بين منتخب األرجنتين عبدالعزيز التميمي

ً
سيكون استاد »لوسيل« مسرحا

ونظيره كرواتيا في نصف نهائي مونديال قطر 2022.
ويدخل المنتخب الكرواتي هذه المباراة متسلحا بشخصيته الجديدة 

التي وضعته في قائمة المنتخبات العالمية الجديرة باالحترام، على 
الرغم من خلو سجله المونديالي من أية ألقاب.

واستطاعت كرواتيا بقيادة مدربها داليتش وجيلها االستثنائي الذي 
يضم مودريتش أحد افضل العبي خط الوسط في السنوات 

الماضية، الوصول الى نصف نهائي المونديال الحالي بعدما 
خاضت المباراة النهائية في مونديال روسيا 2018 

ولكنها خسرت امام فرنسا، لتثبت انها من بين 
المنتخبات التي تمتلك شخصية المنافس على 

األلقاب بعدما كانت تلعب دور الحصان األسود في السابق.
من جانبها، تسعى االرجنتين لرد اعتبارها امام كرواتيا التي هزمتها 

في النسخة الماضية 3 - صفر في دور المجموعات.
وعلى الرغم من فوز كرواتيا في اخر مواجهة جمعت الطرفين، فإن 

الظروف كانت مختلفة تماما، فالمنتخب الحالي يبدو اكثر توازنا 
وانضباطا من السابق، كما ان رغبة الفريق بقيادة 

النجم الكبير ليونيل ميسي كبيرة جدا في احراز 
اللقب العالمي الثالث، وقد تلعب الجماهير 

االرجنتينية التي اكتظت بها الدوحة، 
دورا كبيرا في ترجيح كفة الفريق 

الالتيني.
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األرجنتين وكرواتيا صراع المهارات والروح القتالية
يتواجهان اليوم في الدور نصف النهائي لمونديال قطر يتواجهان اليوم في الدور نصف النهائي لمونديال قطر 20222022

مواجهة من العيار الثقيل 
تجمع منتخبي األرجنتين 

المتخم بالالعبين المهاريين 
وفي مقدمتهم ليونيل 

ميسي، وكرواتيا المكتظة 
بالالعبين القتاليين بقيادة لوكا 

مودريتش.

ــــب الــــــكــــــرواتــــــي  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــف الـ ــقــ ــ يــ
»الــشــّجــاع« وقــائــده المخضرم لوكا 
مودريتش بين النجم األرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي وفــرصــتــه األخــيــرة، 
لمنح بالدها لقبها األول منذ 1986، 
حــيــن يــتــواجــهــان الــيــوم عــلــى ملعب 
لوسيل في نصف نهائي مونديال 

.2022
عندما دخــلــت كــرواتــيــا نهائيات 
الــنــســخــة الــثــانــيــة والــعــشــريــن كانت 
خارج الحسابات، السيما أن معظم 
نــجــومــهــا الــــذيــــن قــــادوهــــا لــنــهــائــي 
عام 2018 تقدموا في العمر، وعلى 
.»

ً
رأسهم القائد مودريتش »37 عاما

ــو  ــ ــكـ ــ ــن رجـــــــــــال الــــــــمــــــــدرب زالتـ ــ ــكـ ــ لـ
داليتش خالفوا التوقعات وقــادوا 
الــبــالد إلـــى نــصــف الــنــهــائــي الــثــالــث 
في 6 مشاركات بعدما عرفوا كيف 
يديرون مباراتي ثمن وربع النهائي 
ــروح قــتــالــيــة عــالــيــة ســمــحــت لــهــم  ــ بـ
بتعويض تخلفهم أمــام اليابان ثم 
أمــام الــبــرازيــل فــي الــوقــت اإلضــافــي، 
قـــبـــل أن يــحــســمــوا األمــــــور بـــركـــالت 
الترجيح بفضل الــحــارس المتألق 

دومينيك ليفاكوفيتش.

طريق التأهل

فبعد مشوار »هادئ« إلى حد كبير 
فـــي دور الـــمـــجـــمـــوعـــات، حــيــث تــأهــل 

ــال دالــيــتــش فــي الــمــركــز الثاني  رجـ
ضمن منافسات المجموعة السادسة 
خــلــف الــمــغــرب بتعادلين وانــتــصــار، 
جاء دور ليفاكوفيتش ليفرض نفسه 
 في الدور ثمن النهائي حين فطر 

ً
بطال

قلوب اليابانيين في ركالت الترجيح.
 ثــالث ركــالت 

ً
صــد ابــن الـــ 27 عــامــا

ترجيحية للمنتخب اآلســيــوي الذي 
سطر إنجازين في دور المجموعات 
بـــــفـــــوزه عــــلــــى الـــبـــطـــلـــيـــن الـــســـابـــقـــيـــن 
ــبـــانـــي  الــمــنــتــخــبــيــن األلـــمـــانـــي واإلسـ
بنتيجة واحدة 2-1، وحرمه من بلوغ 
ربع النهائي للمرة األولى في تاريخه.

ووقــعــت كــرواتــيــا »الـــَهـــِرمـــة« على 
الـــبـــرازيـــل فـــي ربــــع الــنــهــائــي، فـــرأى 
كثر أنها مباراة في متناول نيمار 

ورفاقه.
لكن العبي داليتش عرفوا كيف 

يتعاملون مع الضغط ونجحوا 
فــي جــر »سيليساو« الــى ركــالت 
ــن حـــــارس  ــيـ ــحـ ــانـ ــيــــح، مـ ــرجــ ــتــ الــ
ديــنــامــو زغــــرب فــرصــة جــديــدة 
لــلــعــب دور الــبــطــل، فــكــان على 
الموعد منذ الركلة الترجيحية 

األولــــى الــتــي نــفــذهــا نــجــم ريـــال 
مدريد اإلسباني رودريغو.
وهذه الركلة الترجيحية 

الــــضــــائــــعــــة تـــركـــت 
أثـــرهـــا الــكــبــيــر 
عــــلــــى العــــبــــي 

ــوازاة مــع نــجــاح  ــ الـــمـــدرب تــيــتــي، مـ
ــذ ركــــالتــــهــــم  ــيــ ــفــ ــنــ الـــــــــكـــــــــروات فـــــــي تــ
ــع األولــــى، فوصل  الــتــرجــيــحــيــة األربــ
ــاريـــــس ســــــان جـــرمـــان  ــ قـــلـــب دفـــــــاع بـ
ماركينيوس وهو تحت ضغط كبير، 
 مــنــه أن عليه التسجيل وإال 

ً
إدراكــــا

فسينتهي الحلم بلقب أول منذ 2002 
وسادس في تاريخ العمالق األميركي 

الجنوبي.
ـــهـــا 

ّ
ــة الــــــتــــــي خـــلـــف ــ ــبــ ــ ــرهــ ــ ــكـــــن الــ لـــ

 على 
ً
ليفاكوفيتش بدت جلية تماما

عيني المدافع البرازيلي الذي حطم 
آمال بالده بمواصلة الحلم بعدما 
 
ً
ســــدد فـــي الـــقـــائـــم األيــــســــر، مــطــلــقــا
فرحة كرواتية مجنونة، فيما غرق 

زمـــــــالؤه والـــجـــمـــاهـــيـــر الـــبـــرازيـــلـــي 
بالدموع.

ً
ولألرجنتين سالحها أيضا

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم 
الـــثـــالثـــاء هـــل ســيــنــضــم مــيــســي الــى 
صــديــقــه الـــعـــزيـــز وزمـــيـــلـــه فـــي ســان 

جرمان نيمار؟
المهمة الكرواتية لن تكون سهلة 
بــالــتــأكــيــد، إذ إن جــر فــريــق الــمــدرب 
ـــــالت  ــيــــل ســــكــــالــــونــــي الـــــــى ركـ ــيــــونــ لــ
ــد ال تـــثـــمـــر ألن أبـــطـــال  الـــتـــرجـــيـــح قــ
العالم مرتين يملكون في صفوفهم 
 بشخص إميليانو 

ً
 مــمــاثــال

ً
ســالحــا

مارتينيس الذي كان بطل 
التأهل لدور األربعة 
ــده ركــلــتــيــن  بــــصــ
تـــرجـــيـــحـــيـــتـــيـــن 
لــــــلــــــمــــــنــــــتــــــخــــــب 
الــــهــــولــــنــــدي فــي 
ــيــــر  ــبــ انــــــــــجــــــــــاز كــ
ــان  ــــق كــ ــريـ ــ ــد فـ ــ ضــ
 لــــمــــا 

ً
مــــــســــــتــــــعــــــدا

يـــعـــتـــبـــر ركـــــــــالت الـــــحـــــظ مــــــن خــــالل 
االعتماد على التكنولوجيا والعلم.

وبـــالـــنـــســـبـــة مـــيـــســـي الـــــــذي أظـــهـــر 
 غير مألوف في 

ً
أمــام هولندا غضبا

 ما يؤكد حجم 
ً
مسيرة ابن الـ 35 عاما

اندفاعه لتحقيق حلم منح األرجنتين 
لقبها األول منذ 1986 والــثــالــث في 

تاريخها.

 سيناريو 2018 بعيد المنال

ــالــــذاكــــرة الـــى  ويــــعــــود الـــطـــرفـــان بــ
مونديال 2018 حين تواجها في دور 
المجموعات، ووقتها حققت كرواتيا 
 في النسخة 

ً
 بعيد المنال تماما

ً
فوزا

ــتـــســـحـــت الـــعـــمـــالق  ــة، إذ اكـ ــيــ ــالــ ــحــ الــ
األمــيــركــي الجنوبي بثالثية نظيفة 
سجلها أنتي ريبيتش ومودريتش 

وإيفان راكيتيتش.
وفــــي حــيــنــهــا، تـــصـــدرت كــرواتــيــا 
ــلـــة،  ــة بـــتـــســـع نــــقــــاط كـــامـ ــمـــوعـ ــمـــجـ الـ
واضطر ميسي ورفاقه الى االنتظار 
حتى الجولة الختامية لحسم تأهلهم 

بالفوز على نيجيريا 1-2.
ــتـــظـــر  وفـــــــي هـــــــذه الــــنــــســــخــــة، انـ
 حتى الجولة 

ً
األرجنتينيون أيضا

ــم الـــــتـــــأهـــــل بـــعـــد  األخـــــــيـــــــرة لــــحــــســ
 أمـــام 

ً
الـــســـقـــوط الـــصـــادم افـــتـــتـــاحـــا

السعودية )2-1(.
ــا الـــى  ــيــ ــلــــت كــــرواتــ وعـــنـــدمـــا وصــ

ــائــــي عـــــــام 1998 فــي  ــهــ ــنــ نــــصــــف الــ
مـــشـــاركـــتـــهـــا الـــمـــونـــديـــالـــيـــة األولـــــى 
بــعــد االســتــقــالل عــن يــوغــوســالفــيــا، 
 بــــاألرجــــنــــتــــيــــن، لــكــن 

ً
ــا ــ ــــضــ مـــــــرت أيــ

الــنــتــيــجــة كـــانـــت حــيــنــهــا لــمــصــلــحــة 
ــهــــدف ســجــلــه  »ألـــبـــيـــســـيـــلـــيـــتـــســـي« بــ
إيكتور بينيدا في دور المجموعات.

ميسي ومودريتش

لكن موقعة الــثــالثــاء فــي لوسيل 
ترتدي أهمية أكبر بكثير بالنسبة 
لــلــمــنــتــخــبــيــن، ألن بــطــاقــة الــنــهــائــي 
عــلــى الــمــحــك حــيــث يــســعــى مــيــســي 
الى تكرار سيناريو 2014 حين قاد 
بالده الى المباراة الختامية للمرة 
الــخــامــســة فــي تــاريــخــهــا بــعــد 1930 
و1978 و1986 و1990، عــلــى أمــل 
أن ينجح في تعويض ما فاته قبل 
ثمانية أعوام حين سقط أمام األلمان 

صفر1-.
وعلى غرار ميسي الذي يخوض 
ــــح الــنــهــائــيــات األخـــيـــرة،  عــلــى األرجـ
يمني مودريتش النفس بــأن تكون 
مـــشـــاركـــتـــه الـــمـــونـــديـــالـــيـــة األخـــيـــرة 
ــام 2018 حـــيـــن وصـــل  ــعــ مـــمـــاثـــلـــة لــ
بــبــالده الــى النهائي قبل الخسارة 

أمام فرنسا 4-2. 
)أ ف ب(

... والعبو المنتخب االرجنتيني خالل المباراة السابقةالعبو المنتخب الكرواتي خالل المباراة السابقة

10:00م
كرواتيا x األرجنتين

كسب مدّرب كرواتيا زالتكو داليتش االحترام له ولفريقه، 
بعد قيادته منتخب »المتوهجين« إلــى وصافة مونديال 
2018، ثم بلوغ نصف نهائي نسخة قطر 2022 على حساب 

حة بقّوة الحراز اللقب.
ّ

البرازيل المرش
 محل أنتي كاتشيتش في 

ّ
( حــل

ً
كــان داليتش )56 عــامــا

خريف 2017، غداة تعادل كرواتيا على أرضها مع أيسلندا 
)1-1(، وقبل يومين من مباراة حاسمة للتأهل لكأس العالم 

الروسي وبصفة المدرب المؤقت.
اختير لعدم وجود أي شخصية أفضل لمجموعة معتادة 
على األسماء الرنانة امثال ميروسالف بالجيفيتش )كان 
 له في فارتكس فاراجدين لمدة عامين(، أو 

ً
داليتش مساعدا

سالفن بيليتش أو نيكو كوفاتش.
داليتش عضو في الجالية البوسنية الكرواتية ومتعلق 
بالمنتخب الــوطــنــي. ال يملك فــي ســيــرتــه الــذاتــيــة ســوى 
منصب مساعد مدرب األشبال، العديد من األندية الكرواتية 
الصغيرة، وتجربة وجيزة في ألبانيا ثم في الخليج مع 

الهالل السعودي والعين اإلماراتي.
، لكنه كان يستعد 

ً
ولم تكن مسيرته كالعب مبهرة أيضا

لدخول معترك التدريب كما يتذكر زميله في صفوف فارتكس 
دافور فوغرينيتش »في كل مرة كنا نغادر الملعب، كان يدّون 

مالحظاته على دفتر بكل ما نقوم به خالل اليوم«.
ويــتــمــتــع دالــيــتــش بــقــوة هــائــلــة: إيـــمـــان ال يــتــزعــزع في 
مصيره، ونجح في مونديال 2018، بفرض سلطته على 
الالعبين واالتــحــاد واإلعـــالم بطرد أحــد نجوم »فاتريني« 
المهاجم نيكوال كالينيتش الذي رفض مشاركته كبديل في 

المباراة األولى.
في المباراة التالية، تفّوق فريقه على األرجنتين 3-0. كانت 
بداية قصة رائعة حتى خسر النهائي أمام فرنسا. باإلضافة 

إلى هذه الملحمة، بنى داليتش شعبيته.
 
ً
 وصيفا

ّ
عــنــدمــا عـــاد المنتخب الــكــرواتــي بــعــد أن حـــل

لمونديال 2018، استقبله 500 ألف شخص في زغــرب. لم 
يحدث هذا األمر منذ زيارة البابا يوحنا بولس الثاني عام 

1994 في خضم حرب االستقالل.
في عــام 2020، عندما تراجعت نتائج المنتخب، تقول 
صحيفة »يوتارنيي ليست« إن المدرب انتقل من »العشق 
المطلق، إلــى الــــدروس، عــدم الثقة، النقد وحتى التشهير 
الكامل«. لكن داليتش لم يغّير نهجه وبدأ عملية التجديد 
 بسبب التقاعد الدولي للمؤثرين المهاجم 

ً
الذي أصبح حتميا

مــاريــو ماندزوكيتش والعــب الوسط 
إيــفــان راكيتيتش أو حــارس المرمى 

دانيال سوباشيتش.
بــنــى فــريــقــه الــجــديــد حـــول كبار 
السن )مودريتش، وديــان لوفرين، 
وإيــــــفــــــان بـــيـــريـــشـــيـــتـــش(، اخــــتــــار 
 يـــدعـــى دومــيــنــيــك 

ً
ــا ــابـ  شـ

ً
حــــارســــا

ليفاكوفيتش، والمهاجمين نيكوال 
فالشيتش وبرونو بتكوفيتش، 
والمدافع يوشكو غفارديول أحد 

اكتشافات البطولة الحالية.
وفي المؤتمر الصحافي رد دالتيش 
على انتقاد أسلوب لعب فريقه مقارنة 
ــّدد عــلــى أنــه  ــ بــمــا قـــّدمـــه فـــي 2018، وشـ
ــف الــمــشــوار عند نصف 

ّ
ال يــرغــب بــتــوق

النهائي. وقـــال داليتش »نحن مــن بين 
أفضل أربعة منتخبات في العالم. هذا 
نجاح مذهل لكرواتيا لكننا نريد المزيد«.

ــــد مــنــتــخــب  ــن نـــلـــعـــب ضـ ــــع »نــــحــ ــابـ ــ وتـ
أرجنتيني عظيم، فريق رائع بقيادة ليونيل 
ميسي. قمنا بتحليل خصمنا ونعرف كيف 
يلعبون، أين يريدون الذهاب بالمباراة. أنا 

متفائل بطبيعتي وأنا أثق في العبّي. لديهم 
شخصية رائعة ولم يكن ليصلوا إلى نصف 

النهائي لوال ذلك«.
ولـــدى ســؤالــه عما إذا كــانــت الــمــبــاراة ضد 

األرجنتين ستكون األعظم في مسيرته، أجاب 
»بالنسبة لي، كانت مباراة نصف النهائي ضد 

إنكلترا )في 2018( األعظم على اإلطالق والبرازيل 
تــأتــي فـــي الــمــركــز الــثــانــي )ربــــع نــهــائــي النسخة 

الحالية(، هذه المباراة ستكون الثالثة«.
وتابع »لتكرار هذا اإلنجاز )الوصول الى النهائي( 

عــلــى الــمــســرح الــعــالــمــي، إذا فـــزنـــا عــلــى األرجــنــتــيــن 
فسيجعلها أعظم مباراة لكرواتيا في التاريخ«.

واعتبر أن المنتخب الكرواتي جعل الــوصــول إلى 
 يتحقق لجميع البلدان الصغيرة. أعطينا 

ً
النهائي »حلما

هذه البلدان الحق في أن تكون لديها تلك األحالم«.

داليتش بين العشق 
المطلق والتشهير

سكالوني: ستكون 
مباراة صعبة

رفــــــــــــض مـــــــــــــــدرب الــــمــــنــــتــــخــــب 
األرجــنــتــيــنــي ليونيل سكالوني 
الـــــــمـــــــقـــــــارنـــــــة بــــــيــــــن الــــــخــــــســــــارة 
ــة أمـــــــــام كـــــرواتـــــيـــــا فــي  ــيــ ــاســ ــقــ الــ
دور الـــمـــجـــمـــوعـــات عــــام 2018، 
ــيـــوم  والــــمــــواجــــهــــة الـــمـــرتـــقـــبـــة الـ
بين الطرفين فــي نصف نهائي 

مونديال قطر.
ويعود الطرفان بالذاكرة اليوم 
)الثالثاء( على ملعب لوسيل إلى 
مونديال 2018 حين تواجها في 
دور المجموعات، ووقتها حققت 
 
ً
 بعيد المنال تماما

ً
كرواتيا فــوزا

في النسخة الحالية، إذ اكتسحت 
ــــالق األمـــــيـــــركـــــي الـــجـــنـــوبـــي  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــتـــي  ــا أنـ ــهـ ــلـ ــفـــة ســـجـ ــيـ بـــثـــالثـــيـــة نـــظـ
ريبيتش ولوكا مودريتش وإيفان 

راكيتيتش.

نقاط كاملةنقاط كاملة

فــي حينها، تــصــّدرت كرواتيا 
المجموعة بتسع نــقــاط كاملة 
في طريقها إلى النهائي الذي 
خسرته أمام فرنسا، واضطر 
لــيــونــيــل مــيــســي ورفـــاقـــه الــى 
ــار حـــــتـــــى الــــجــــولــــة  ــ ــ ــظـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االنـ
الـــخـــتـــامـــيـــة لـــحـــســـم تــأهــلــهــم 

بالفوز على نيجيريا 1-2.

مباراة صعبةمباراة صعبة

وعشية اللقاء الذي سيكون 
 لــمــواجــهــة دور 

ً
ــادة أيـــضـــا ــ إعــ

المجموعات عام 1998 )فازت 
األرجــنــتــيــن 1 - صــفــر( حين 
وصــلــت كــرواتــيــا إلــى نصف 
ــــي مـــشـــاركـــتـــهـــا  الـــنـــهـــائـــي فـ

المونديالية األولى بعد االستقالل عن 
يوغوسالفيا، قــال ســكــالــونــي: »نتوقع 
 .

ً
ــاراة صــعــبــة ضـــد فـــريـــق جــيــد حــقــا ــبـ مـ

إنــهــم فــريــق بــكــل مــا للكلمة مــن معنى. 
يــلــعــبــون كــفــريــق وســيــجــعــلــون األمــــور 

صعبة«.

لدينا خبرة لدينا خبرة 

لــكــن ســكــالــونــي رد عــلــى الــمــقــارنــات 
مــع المباريات السابقة بين الطرفين، 
وقــــال: »ال أعــتــقــد أنـــه يــمــكــنــنــا الــدخــول 
في مقارنات مع كأس العالم السابقة، 
 .

ً
لكنني مقتنع بأنهم فــريــق جيد حقا

ستكون مباراة صعبة«.
وعــن مــقــاربــتــه لــمــواجــهــة الــيــوم، أكــد 
سكالوني أنــه »لــن نغّير الطريقة التي 
نفكر بها. الجميع يعلم انها مباراة في 
كرة القدم، ونقدم كل شيء على أرضية 
الــمــلــعــب. فــي بــعــض األحــيــان قــد يكون 
الحظ الى جانبك وفي أحيان أخرى ال، 
إنها مــبــاراة حاسمة السيما بالنسبة 

لشعبنا«.
وعـــن قـــيـــادة مــيــســي فـــي مـــا ســيــكــون 
 الــنــهــائــيــات الــعــالــمــيــة األخـــيـــرة 

ً
غـــالـــبـــا

لــه، قــال سكالوني: »ســنــرى مــا إذا كان 
ــا إذا كــان  ســـيـــواصـــل الــلــعــب أم ال، ومــ
بــإمــكــانــنــا االســـتـــمـــرار فـــي االســتــمــتــاع 

بمشاهدته يلعب كرة القدم«.
وتــابــع »بــلــدنــا بأكمله يدعمنا، لكن 
. نـــحـــتـــاج الـــى 

ً
ــال ــويــ الـــطـــريـــق مـــا زال طــ

الــتــركــيــز بــالــكــامــل عــلــى مـــبـــاراة نصف 
النهائي، ستكون مباراة صعبة«.

https://www.aljarida.com/article/7798


ميسي الغاضب شخصية مختلفةميسي الغاضب شخصية مختلفة
قـــد يــــرى كــثــيــرون أن مـــا بــــدر عـــن لــيــونــيــل مــيــســي، بــعــد فــوز 
األرجنتين على هولندا، غير مألوف بالنسبة لالعب لطالما ُعِرف 
برباطة جأشه في أصعب الظروف، لكن يمكن تفسير ما حصل، 
الجمعة، في ملعب لوسيل، بغضب قد يغذي تعطشه لمعانقة 

الكأس، بعدما أظهر »أرجنتينيته« أكثر من أي وقت مضى.
ِخذ على ميسي أنه عجز ألعوام طويلة عن نقل تألقه 

ُ
لطالما أ

 في 
ً
على صعيد األندية إلى المنتخب الوطني، لكنه نجح أخيرا

فك النحس الذي الزمه بإحراز لقبه األول بألوان بالده من خالل 
الفوز بكوبا أميركا 2021.

لــكــن، وكــمــا حــال جميع الالعبين، تبقى كــأس الــعــالــم الحلم 
األسمى. وبما أنه في الخامسة والثالثين من ُعمره، دخل نجم 
 ،

ً
باريس سان جرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة اإلسباني سابقا

 أكثر من أي وقت مضى على نيل اللقب، 
ً
المونديال القطري عازما

الذي أفلت منه عام 2014، حين خسر ورفاقه النهائي أمام ألمانيا.
، نجح ميسي 

ً
وبعد صدمة السقوط أمام السعودية )1-2( افتتاحا

في إعادة منتخب بالده إلى الطريق الصحيح، وحمله إلى الدور 
من النهائي، وبعدها إلى ربع النهائي، حيث تواجهوا السبت 

ُ
ث

مع المنتخب الهولندي.
وبدا فريق المدرب ليونيل سكالوني في طريقه لحسم تأهله، 
بعدما افتتح ناهويل مولينا التسجيل بتمريرة متقنة من ميسي، 

قبل أن يضيف األخير الهدف الثاني من ركلة جزاء.
لكن الحياة عادت للهولنديين، بفضل البديل فاوت فيغهورست، 
الـــذي قلص الــفــارق )83( مــن كــرة رأســيــة رائــعــة، ثــم خطف هدف 
التعادل في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع، إثر ركلة حرة ماكرة.

احــتــكــم الــفــريــقــان بــعــدهــا إلـــى الــتــمــديــد، وهــنــاك بـــدأ التشنج 
 فيها، بعدما شهدت 

ً
وااللتحامات في معركة فتح »فيفا« تحقيقا

بالمجمل 18 بطاقة صفراء طالت حتى الطاقمين التدريبيين 
والالعبين الجالسين على مقاعد البدالء، وبينهم نجم هولندا دنزل 

دامفريس، الذي نال بطاقة حمراء في الثواني األخيرة.
وبعد انتهاء المعركة البدنية على أرضية الملعب، التي شهدت 
 بركالت الترجيح، انتقلت المواجهات 

ً
 أرجنتينيا

ً
في النهاية فوزا

واالستفزازات إلى جانب الملعب، حيث توجه ميسي صوب دكة 
بــدالء هولندا، لمواجهة الــمــدرب لويس فــان غــال، ألنــه »قلل من 

احترامي«، وفق ما أفاد النجم األرجنتيني.

 »فان غال قلل من احترامي« »فان غال قلل من احترامي«

وقــال ميسي: »أشعر أن فان غال قلل من احترامي، بعد الذي 

أدلى به قبل المباراة، كما أن بعض الالعبين الهولنديين ثرثروا 
 خالل المباراة«.

ً
كثيرا

ويتحدث ميسي هنا عما قاله فان غال عشية المواجهة بشأن 
النجم األرجنتيني الــذي يفعل القليل من أجل الفريق عندما ال 

تكون الكرة بحوزته.
ــرّوج فــان غــال بــأنــه يلعب كرة  ورد ميسي، الجمعة: »يــ

جميلة، ثم يضع مهاجمين في منطقة الجزاء، ويبدأ في 
لعب الكرات الطويلة باتجاههم«.

ولــم تنتِه المناوشات واالســتــفــزازات فــي أرضية 
الملعب، بل انتقلت إلى المنطقة اإلعالمية المختلطة، 
حيث ظهر ميسي خــالل مقابلة مع قناة »تــي واي 
سي سبورتس« األرجنتينية وهو يتوجه إلى العب 

هولندي ما بالقول: »إلى ماذا تنظر أيها الغبي؟ اذهب 
«، وسط ذهول الصحافي 

ً
من هنا أيها الغبي. اذهب بعيدا

: »هدئ من روعك ليو، 
ً
الذي توجه للنجم األرجنتيني، قائال

هدئ من روعك«.
ه لفيغهورست، الذي   أن كالم ميسي موجَّ

ً
ن الحقا وتبيَّ

بدا وكأنه يحاول الوصول إلى األرجنتيني من أجل تبادل 
، إذ انهال 

ً
 بتاتا

ً
السالم معه، لكن الطريق لم يكن سالكا

عليه األرجنتينيون بالشتائم، وبينهم الهداف السابق 
سيرخيو أغويرو، الذي ظهر في فيديو وهو يتوجه 

 باإلنكليزية: »اخرس، اخرس«.
ً
للهولندي قائال

وعندما فّسر الهولندي العمالق ما كان يريده، بدا 
أن مهاجم إنتر اإليطالي الوتــارو مارتينيز، صاحب 

الركلة الترجيحية التي حسمت الفوز لــبــالده، األكثر 
دبلوماسية، وقام بتهدئة الهولندي، ومد يده له 

قبل أن يلحق به. 
بالنسبة لميسي، »أظــهــرت 
األرجنتين من مباراة إلى أخرى 
أنها تعرف كيف تلعب. لعبنا 
باندفاع ورغــبــة، وعرفنا كيف 
نتعامل مع اللحظات )المهمة( 

في المباراة«.
ــن عــلــى »الـــبـــرغـــوث«  اآلن يــتــعــيَّ

 عــلــى أرض الملعب، 
ً
الــتــركــيــز مـــجـــددا

وقيادة »التانغو« إلى المجد، وتحقيق اللقب األهم 
في كرة القدم العالمية، لذا يجب تخطي عقبة كرواتيا 

أواًل، ثم انتظار المنافس في المباراة النهائية.

اعتبر قائد منتخب كرواتيا النجم 
لوكا مودريتش، أن فريقه »مستعد« 
ــــي نــصــف  ــيــــن فـ ــتــ ــنــ لـــتـــخـــطـــي األرجــ
نهائي مونديال 2022 بقطر اليوم 
 أنهم سيبذلون 

ً
)الثالثاء(، مؤكدا

ــهـــم  ــم إدراكـ ــا لـــديـــهـــم، رغــ ــــل« مـ »كـ
ــات كـــثـــيـــرة«  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ لـــــوجـــــود »صـ
إليــــقــــاف العـــــب بـــحـــجـــم الــنــجــم 

ليونيل ميسي.
ــي  وقـــــــــــــــــال مــــــــــودريــــــــــتــــــــــش، فــ

تصريحات للتلفزيون اإلسباني: 
»لديَّ رغبة كبيرة في خوض نصف 

نهائي آخر أمام فريق عظيم، هذه هي 
رغبتي الحقيقية، ليس أمام العب واحد 
 بكل تأكيد، 

ً
فحسب. ليو العب عظيم جدا

هـــو األفـــضـــل فـــي مــنــتــخــب األرجــنــتــيــن، 
وسنواجه صعوبات كبيرة إليقافه، لكننا 
مستعدون، وسنقدم كل ما لدينا. نتمنى 

 لبلوغ النهائي«.
ً
أن يكون هذا كافيا

، أنـــه ال 
ً
ـــ37 عـــامـــا وأضــــاف صــاحــب الــ

يجد أي مشكلة في عدم ترشيح كثيرين 
لهم في مباريات بهذه الحجم.

وأوضـــــــــــــح: »الــــجــــمــــيــــع يــــنــــظــــر إلــــى 
ــرة، وكـــأنـــنـــا بــلــد  ــيـ ــبـ ــكـ الـــمـــنـــتـــخـــبـــات الـ

صغير، ولم يضعنا أحد في الحسابات، 
لكن ليس لدينا أي مشكلة في هــذا األمــر. هذا 

أمر خاص بالخارج، وال يمكننا السيطرة عليه. 
ال يمكننا سوى بذل أقصى مجهود ممكن، وهذا 

سر قوتنا«.
واختتم نجم ريال مدريد اإلسباني تصريحاته 

من النهائي على 
ُ
بدهشته من خروج إسبانيا من ث

يد المغرب بركالت الترجيح. 
)إفي(

مودريتش
ميسي

مواجهة خاصة للحارسين ليفاكوفيتش ومارتينيز
بــعــدمــا كـــانـــا بــطــلــي تـــأهـــل بــلــديــهــمــا لــلــدور 
نصف النهائي لمونديال قطر 2022، ستكون 
األنظار شاخصة الثالثاء في ملعب لوسيل على 
المواجهة المرتقبة بين الحارسين األرجنتيني 
ــرواتـــي دومــيــنــيــك  ــكـ إيــمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز، والـ
لــيــفــاكــوفــيــتــش، الســيــمــا إذا وصــلــت الــمــواجــهــة 

لركالت الترجيح.
كان الجميع ينتظر أن يكون لوكا مودريتش 
النجم المطلق للمنتخب الكرواتي في مونديال 
قــطــر، فــجــاءت الــمــســانــدة مــن الــحــارس المغمور 

ليفاكوفيتش الذي خطف األضواء من الجميع.
 فــي ثمن 

ً
وفـــرض ليفاكوفيتش نفسه بــطــال

الــنــهــائــي حــيــن فــطــر قـــلـــوب الــيــابــانــيــيــن في 
 
ً
ركــالت الترجيح، حيث صد ابن الـــ27 عاما
ثالث ركــالت للمنتخب اآلسيوي، وحرمه 
مــن بلوغ ربــع النهائي للمرة األولـــى في 

تاريخه.
ثم جر العبو المدرب زالتكو داليتش 
»السيليساو« الى ركالت الترجيح، فكان 

ليفاكوفيتش على الموعد منذ الركلة الترجيحية 
ــال مــدريــد اإلســبــانــي  ــــى الــتــي نــفــذهــا نــجــم ريــ األولـ
رودريــغــو، وتصدى لها ببراعة، لتترك أثرها على 
العبي الــمــدرب تيتي، وبــدت الضربة التي خلفها 
 على عيني المدافع البرازيلي 

ً
الحارس جلية تماما

الذي حطم آمال بالده بمواصلة الحلم بعدما سدد 
في القائم األيسر.

، رأى بالحارس 
ً
وعندما كان ليفاكوفيتش شابا

اإلسباني إيكر كاسياس، بطل مونديال 2010، مثله 
األعلى، من دون أن يحلم حتى بأن يكون على بعد 
خطوتين فقط من السير على خطى قائد ريال مدريد 

السابق والفوز باللقب العالمي.

 ولألرجنتين »ديبو« مارتينيز

وتـــعـــول األرجــنــتــيــن بـــدورهـــا عــلــى مــارتــيــنــيــز 
الذي رد بأفضل طريقة على ما وصفه »تعجرف« 
الهولنديين وتفاخرهم بأنهم قادرون على حسم 
المباراة في حال انتهاء وقتيها األصلي واإلضافي 

بــالــتــعــادل، مــن خــالل صــده ركلتين ترجيحيتين 
لرجال المدرب لويس فان خال.

وكــان حــارس أستون فيال اإلنكليزي البالغ من 
 بشخصية 

ً
»ديبو« تيمنا  والملقب بـ

ً
العمر 30 عاما

. ما أفعله، 
ً
كرتونية شهيرة في األرجنتين »متأثرا

( يمرون بأزمة 
ً
 )أرجنتينيا

ً
أقوم به من أجل 45 مليونا

اقتصادية سيئة«.
ولــم يحافظ الــفــوز على حلم ميسي بالحصول 
 على كأس العالم فحسب، بل جاء بعد ساعات 

ً
أخيرا

فقط من خروج البرازيل من البطولة بركالت الترجيح 
أمام الكرواتيين.

في سن الخامسة والثالثين، يعلم ميسي أنها 
ستكون كأس العالم الخامسة واألخيرة له.

ولــكــن كــان مــن الممكن أن ينتهي كــل شــيء لوال 
 فــي فوز 

ً
 رئيسيا

ً
مارتينيز الـــذي لعب أيــضــا دورا

األرجنتين ببطولة »كوبا أميركا« 2021، ما أنهى 
 في البطولة 

ً
فترة صيام عن األلقاب استمرت 28 عاما

القارية. وأنقذ مارتينيز ثالث محاوالت في الفوز في 
نصف النهائي بركالت الترجيح على كولومبيا، قبل 

أن يتم اختياره أفضل حارس في البطولة، بعد أن 
حافظ على شباكه نظيفة في الفوز 1-0 على البرازيل 

المصيفة في المباراة النهائية.
وكشف ميسي بعد اللقاء المشحون الذي شهد 
 ومشادات بالجملة بين المنتخبين »قلت 

ً
18 انذارا

. كان ظاهرة«.
ً
له أنه كان وحشا

 لــلــوصــول إلــى 
ً
 ومــتــعــرجــا

ً
كــــان الــطــريــق طـــويـــال

القمة بالنسبة لالعب قضى 10 سنوات مع أرسنال 
 له في صفوف 

ً
اإلنكليزي، قبل أن يجد أخيرا مكانا

استون فيال.
وقضى مارتينيز وقته في أرسنال في الغالب 
على سبيل اإلعارة في الدرجات الدنيا اإلنكليزية، 
 نــحــو مــســيــرة هــامــشــيــة، قــبــل أن 

ً
وبــــدا مــتــجــهــا

يتعاقد معه استون فيال مقابل 24.5 مليون 
دوالر في سبتمبر 2020.

، وبحلول 
ً
وأصــبــح حــارس فيال أســاســيــا

نــــهــــايــــة ذلـــــــك الــــمــــوســــم ظــــهــــر كــــخــــيــــار أول 
ــرة بــعــد 10  ــارك ألول مــ ــ لــأرجــنــتــيــن، حــيــث شـ

سنوات من استدعائه ألول مرة.

بيتكوفيتش: تركيزنا ال يقتصر على ليو
ــر العــــب الــمــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي  ذكــ
برونو بيتكوفيتش أنه ال يعتقد أن 
فريقه سيجهز خطة خاصة إليقاف 
األرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي فــي 

نصف نهائي مونديال قطر 2022.
وقــــــــــال الــــــالعــــــب صـــــاحـــــب هـــــدف 
ــتــــعــــادل أمــــــام الــــبــــرازيــــل فــــي ربـــع  الــ
النهائي: »ليست لدينا خطة أو فكرة 
فردية عن كيفية إيقاف ميسي. لن 
نـــصـــب تـــركـــيـــزنـــا عـــلـــى العــــب واحـــد 
فــقــط. ال أؤمـــن بـــأن خــطــتــنــا ستقوم 
عــلــى إيــقــاف شــخــص واحــــد. تمتلك 

األرجنتين العبين جيدين جدا«.
وأشــار إلى أن السر وراء التفوق 
فـــي ركــــالت الــتــرجــيــح عــلــى الــيــابــان 
ــل فــي  ــرازيــ ــبــ فــــي ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي والــ
ربع النهائي هو التحلي بالهدوء، 

مـــتـــابـــعـــا: »يـــجـــيـــد كـــثـــيـــرون تــســديــد 
ــكـــن الــــســــر فــي  ــــالت الـــتـــرجـــيـــح، لـ ــ ركـ
الهدوء وتحمل الضغط. لدينا أيضا 

حـــارســـنـــا وهــــو شــخــص يــمــكــنــك أن 
تثق به دائما ويسهل لك حياتك«. 

واعـــتـــرف مــهــاجــم ديــنــامــو زغــرب 
مــن ناحية أخــرى بــأن الــهــدف الــذي 
ــم« فــي  ــ ســجــلــه بـــالـــبـــرازيـــل هـــو »األهــ
مسيرته، مضيفا: »اآلن وبعد مرور 
بعض الوقت، أدرك معناه. ال أعرف 
ما إذا كنت سأقدر على معادلة هذا 
الشعور. أتمنى اختباره في نصف 

النهائي وربما ما بعده«.
 )إفي(

برونو بيتكوفيتش

يورانوفيتش: سر نجاحنا 
التماسك والوحدة

أكـــد الــمــدافــع الــكــرواتــي يوسيب 
يـــورانـــوفـــيـــتـــش، أن مــنــتــخــب بـــالده 
»عــلــيــه أال يــخــشــى أي فـــريـــق« قبل 
ــتـــيـــن فــــي الــمــربــع  ــنـ ــة األرجـ ــهـ مـــواجـ

الذهبي لمونديال قطر 2022.
ــال فــي مــؤتــمــر صــحــفــي: السر  وقـ
في نجاحنا هو التماسك والوحدة، 
ــفـــريـــق، نــلــعــب  لــســنــا نــلــعــب فـــقـــط كـ
كعائلة، متحمسون للغاية لجعل 

بالدنا فخورة. 
ــد قـــوة  ــ وكـــــــان يـــورانـــوفـــيـــتـــش أكــ
وصـــــالبـــــة خـــــط وســـــــط الــمــنــتــخــب 
ــال فـــي هــــذا الـــصـــدد:  ــ الـــكـــرواتـــي، وقـ
نـــؤمـــن بــأنــفــســنــا، بــإمــكــانــي الــقــول 
إننا نملك أفضل العبي وسط على 

اإلطالق.
)د ب أ(

 لمواجهة 
ً
أورساتو حكما

األرجنتين وكرواتيا
قــرر االتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 
)فيفا( أمــس األول إسناد مواجهة 
نصف النهائي األولى في مونديال 
2022 بقطر اليوم، بين األرجنتين 
وكــــرواتــــيــــا، إلــــى الــحــكــم اإليــطــالــي 

دانييلي أورساتو.
ــود فــي  ــ ــولــ ــ ــمــ ــ وأدار الــــحــــكــــم الــ
فــيــتــشــيــنــزا الـــمـــبـــاراة االفــتــتــاحــيــة 
ــــوادور  لــلــمــونــديــال بــيــن قــطــر واإلكــ
)0-2(، وكذلك األرجنتين والمكسيك 
ــات،  ــمــــوعــ ــجــ ــمــ لــ 0( فــــــي دور ا -2 (
ـــ47 عــامــا في  وســيــعــاون صــاحــب الـ
إدارة اللقاء، الذي يحتضنه ملعب 
لوسيل، مواطنيه تشيرو كاربوني 
وألـــيـــســـانـــدرو جــيــاالتــيــنــي، بينما 
سيكون اإلمــاراتــي محمد عبدالله 
حكما رابعا.                          )إفي(

مودريتش: جاهزون مودريتش: جاهزون 
وإيقاف ليونيل صعبوإيقاف ليونيل صعب

مارتينيز

دانييلي أورساتو

ليفاكوفيتش

يورانوفيتش
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أبرز مفاتيح لعب المنتخبين الكرواتي واألرجنتيني

عندما يتواجه المنتخبان 
األرجنتيني والكرواتي اليوم 
في نصف نهائي المونديال، 

سيعول الفريق األوروبي 
على نجوم خط وسطه، بينما 
سيكون لدي ماريا ودي بول 

أهمية كبيرة لترجيح كفة 
»التانغو«.

يمتلك منتخبا األرجنتين وكرواتيا 
العديد من مفاتيح اللعب يعول عليها 
 من أجل تحقيق 

ً
مدربا الفريقين كثيرا

الفوز والعبور إلى المواجهة النهائية 
ولعل أبرزها كما يلي: 

ــــور لـــيـــونـــيـــل مــيــســي  ــــف حـــــضـ
ّ
ــث ــكــ تــ

كصانع ألعاب مبتكر يعمل خلف خط 
الــمــواجــهــة، فــي الــســنــوات األخــيــرة من 

مسيرته الرائعة.
وكشف »ليو« مدى مهارته من خالل 
تمريرة رائعة قصمت ظهر دفاع هولندا 
ــدت لــمــولــيــنــا  ــّهــ ــــع الـــنـــهـــائـــي ومــ فــــي ربـ

افتتاح التسجيل.
مــن غير المرّجح أن تعّين كرواتيا 
 لــمــراقــبــة العـــب بــاريــس 

ً
 مـــحـــددا

ً
العــبــا

سان جرمان الفرنسي، معتمدة على 
دفــــــاع صـــلـــب وأحــــــد أقــــــوى خــطــوط 

الوسط في البطولة.
األرجنتين تعتمد بشكل كبير 
عــلــى صــالبــة العــبــيــهــا فــي افــتــكــاك 

الكرة وخاصة رودريغو دي بول الذي 
يقدم مستويات الفتة في البطولة، كما 
أن مــشــاركــة انــخــل دي مـــاريـــا ستؤثر 
بشكل إيجابي على مردود »التانغو« في 
الخط الهجومي لما يملكه من سرعة 

ومهارات فنية كبيرة.

بروزوفيتش وكوفاتشيتش

يلعب مارسيلو بروزوفيتش الدور 
األعمق بين ثالثي الوسط، وسيتحّمل 
الـــعـــبء األكـــبـــر إلبـــطـــال فــاعــلــيــة ميسي 
(، لـــكـــن بـــعـــد تـــقـــديـــم مــاتــيــو 

ً
ــا ــ ــامـ ــ )35 عـ

كوفاتشيتش مستويات دفاعية مميزة 
أمام البرازيل، من المرّجح أن ُيطلب منه 

تكرار أدائه.
ــتـــحـــوذ عــــلــــى الــــكــــرة،  ــا تـــسـ ــدمــ ــنــ وعــ
تمتلك كــرواتــيــا أحـــد أفــضــل الالعبين 
 ،)

ً
في العالم، لوكا مودريتش )37 عاما

الذي بمقدروه فرض إيقاع اللعب كما 

يــشــاء، االحتفاظ بالكرة وحمل فريقه 
 
ً
إلى المناطق الخطيرة، وسيكون مجددا
العقل المدبر مــن الناحية الهجومية 
للفريق الراغب في بلوغ النهائي مرة 
ثانية فــي تــاريــخــه بعد خــســارتــه أمــام 

فرنسا في 2018.
قبل أربع سنوات في روسيا، أظهرت 
كــرواتــيــا قـــدرة الفــتــة عــلــى الــتــألــق بعد 
الــدقــائــق التسعين، فخاضت التمديد 
ثالث مرات في األدوار اإلقصائية قبل 

مواجهة فرنسا في النهائي )4-2(.
تــلــقــت كـــرواتـــيـــا الـــهـــدف األول أمـــام 
اليابان والبرازيل، لكنها قلبت الطاولة 
في المرتين فارضة ركــالت ترجيحية 
ابــتــســمــت لــهــا بــفــضــل تـــألـــق حــارســهــا 

دومينيك ليفاكوفيتش.

عقلية الفوز

عــقــلــيــة الــــفــــوز الـــمـــثـــيـــرة لــالعــجــاب 

ــّرة أخــــرى، أم أن  هــل ستلعب دورهــــا مـ
المعارك الطويلة ســتــؤدي إلــى إرهــاق 
جسدي لالعبي المدرب زالتكو داليتش؟ 
 أن األرجنتين 

ً
سيساعد كرواتيا أيضا

خاضت فــي الــيــوم ذاتــه معركة طويلة 
، عندما أهدرت 

ً
 وذهنيا

ً
مضنية جسديا

تقدمها بهدفين أمام هولندا وأنقذتها 
ركالت الترجيح من خروج مؤلم.

وإذا كانت هناك من منطقة واحــدة 
تتفّوق فيها األرجنتين بشكل واضح 
فـــهـــي الـــــمـــــدرجـــــات، حـــيـــث يـــتـــوقـــع أن 
ــلـــى األقـــــــل أربــــعــــيــــن ألـــف  ــا عـ ــانـــدهـ يـــسـ
أرجنتيني إلى جانب المتعاطفين معهم 
من الجاليات الموجودة في قطر... وهم 
 مع ميسي أفضل العب 

ً
كثر، خصوصا

في العالم سبع مرات والراغب بتتويج 
مسيرته الرائعة بلقب عالمي أّول.

وكأن األرجنتين تخوض مبارياتها 
على أرضــهــا، على غــرار المغرب، ففي 
الــمــبــاراة األخــيــرة ضــد هــولــنــدا، تناثر 

الــمــشــجــعــون الــبــرتــقــالــيــون بــالــمــئــات 
في ملعب اتسع لنحو 90 ألــف متفّرج 
 المباراة النهائية، 

ً
وستقام عليه أيضا

 أنها المباراة الرابعة لألرجنتين 
ً
علما

في لوسيل.
وســـيـــتـــكـــّرر الــمــشــهــد الــــيــــوم، حــيــث 
يتوقع أن يغرق المشجعون الــكــروات 
بين موج األرجنتينيين الحالمين بلقب 

ثالث بعد 1978 و1986.
هل سيؤثر ذلك على المباراة؟ بكل 
تــأكــيــد. أظــهــرت الــعــديــد مــن الــدراســات 
ان اللعب أمام جمهور داعم يؤثر على 

األداء بطريقة إيجابية.

وضع غير اعتيادي

 ،
ً
ومــع شغل ميسي لــدور أكثر عمقا

ــيـــن نــفــســهــا فــــي وضـــع  ــتـ ــنـ تـــجـــد األرجـ
غير اعتيادي دون مهاجم مــن الطراز 

العالمي، على غرار كرواتيا.

استهل دالــيــتــش ربــع النهائي ضد 
البرازيل مع أندري كراماريتش في مركز 
رأس الحربة، قبل أن يستبدله ببرونو 
بتكوفيتش، الذي سّجل هدف التعادل 

في نهاية الوقت اإلضافي.
ضــــــد هـــــولـــــنـــــدا، اســــتــــهــــل لـــيـــونـــيـــل 
ــيـــن مــع  ــتـ ــنـ ســـكـــالـــونـــي تــشــكــيــلــة األرجـ
المهاجم الشاب خوليان ألفاريس، فيما 
 بداّل منه الوتارو مارتينيز وشّكل 

ّ
حل

 في الوقت اإلضافي.
ً
 كبيرا

ً
إزعاجا

 لالهتمام معرفة ما 
ً
سيكون مثيرا

ــبــــدالء ســيــحــصــلــون  إذا كــــان هـــــؤالء الــ
عــلــى فــرصــة الــمــشــاركــة فــي التشكيلة 
ــة فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، أو  ــيــ ــاســ األســ
 مــهــمــة اإلنــقــاذ 

ً
ســتــوكــل الــيــهــم مـــجـــددا

كـــالعـــبـــيـــن احــتــيــاطــيــيــن فــــي األوقــــــات 
الحرجة.

زاكيروني: ميسي معيار الجودة
ــالــــي ألـــبـــرتـــو  ــطــ ــبـــر الـــــمـــــدرب اإليــ ــتـ اعـ
زاكــيــرونــي، عضو مجموعة الــدراســات 
الفنية لــمــونــديــال قــطــر 2022، التابعة 
للفيفا، أن األرجنتيني ليونيل ميسي هو 
»معيار الجودة في كأس العالم الحالية«، 
وهــو »العــب يقودك للفوز بالمباريات، 

ويقدم بطولة غير عادية«.
ــــالل مـــؤتـــمـــر  ــ ــــي، خـ ــرونــ ــ ــيــ ــ وقــــــــال زاكــ
صحافي من الدوحة، لتحليل مباريات 
الــبــطــولــة حــتــى اآلن والـــــــدور نصف 
الـــنـــهـــائـــي الـــــقـــــادم، إن الــمــنــتــخــبــات 
األربــعــة المتأهلة )فرنسا والمغرب 
واألرجــنــتــيــن وكــرواتــيــا( بلغت هــذا 
الدور »بكرة قدم مختلفة للغاية طوال 
الــبــطــولــة«، وأصـــبـــح مـــن الـــضـــروري 
الجمع بين »المواهب الفردية مع عمل 

المجموعة«.
ــر أنــــــه، خـــــالل الـــمـــونـــديـــاالت  ــبـ ــتـ واعـ
السابقة، كان »هناك عنصر آخر ساهم 
في تغيير ديناميكية المباريات، وهو 
ــه، والـــذي  ــدد الــتــبــديــالت الــمــســمــوح بـ عـ

ــة، ألن الــمــنــتــخــبــات  ــمـــسـ ــل إلــــــى خـ يـــصـ
حافظت مــن خالله على أدائــهــا البدني 
حتى النهاية«، مبينا أن كرواتيا »وصلت 
نصف النهائي بفضل الــجــودة العالية 
الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا فـــي مــنــتــصــف الــمــلــعــب، 
رغــم أن الــجــودة ليست كــل شـــيء، ألنها 
تــمــتــلــك أيــضــا الــمــقــاومــة والــــقــــدرة على 
ــاع بــشــكــل جــيــد والــلــعــب  ــدفـ الــتــحــمــل والـ
بين الخطوط. كرواتيا فعلت كل شيء، 
فعلى سبيل المثال، لعب مودريتش في 

كل المراكز«.
 
ً
 رائعا

ً
 قدم عمال

ً
وتابع: »المغرب أيضا

إلخــــراج أقــصــى مــا لــديــه مــن جــــودة في 
الــمــبــاراة، حيث قــام بتقليل المساحات 
في الدفاع ويخرج بالكرة على األجنحة، 
 بشكل مكثف 

ً
وهو المنتخب األكثر دفاعا

مــن بين المنتخبات األربــعــة المتأهلة، 
وبمجرد استعادته للكرة ينطلق بشكل 
 على األطراف، كما أظهر تمتعه 

ً
جيد جدا

بقدرة كبيرة على التحمل«.
أمــا بخصوص فرنسا، التي تواصل 

حملة دفاعها عن اللقب، فقال زاكيروني: 
»في هذه البطولة تؤخر خطوطها بشكل 
ــــودة كـــبـــيـــرة فــي  ــــي تــمــتــلــك جــ أكــــبــــر، وهـ
تمرير الكرة وسط الملعب، وتمتلك خط 
هجوم صاحب موهبة كبيرة مثل جيرو 
ومبابي«، لكنه أكد أن »كل شيء يبدأ من 

وسط الملعب بفضل استقراره«.
وحول األرجنتين أكد أنهم »يقومون 
ــروف كــل  ــ ــع لــلــتــأقــلــم عـــلـــى ظــ ــ بــعــمــل رائــ
 عــلــى نفس 

ً
ــا ــ ــاراة. ال يـــســـيـــرون دومــ ــبــ مــ

الــمــنــوال. يسعون بالتأكيد لكي يخرج 
أفضل العب، ليو ميسي، أفضل ما لديه، 
لكن في بعض المباريات أرى أنه يتأقلم 
بشكل جيد مع دفاعات المنافس وينجح 
في التعامل معها سواء باللعب من ظهر 
المدافع أو في أحيان أخرى بخطف الكرة 
من الخلف وتغيير مسارها بتمريرها 
إلــــى العــبــيــن يـــمـــتـــازون بــالــســرعــة على 
الجانبين، إضافة إلى قدرته على اللعب 
 بــيــن الـــخـــطـــوط، لــيــصــنــع ميسي 

ً
ــدا ــيـ جـ

الفارق«.

المدرجات تضج بـ »فاموس أرخنتينا« و»موتشاتشوس«
 للملعبين 

ً
كأن استاد لوسيل بات ملحقا

األسطوريين »ال بومبونيرا« و»مونومونتال« 
في بوينس آيــرس، بحيث تحّول إلى معقل 
ــر، بــعــدمــا  ــطــ ــــي مــــونــــديــــال قــ لـــألرجـــنـــتـــيـــن فـ
استضاف ليونيل ميسي ورفــاقــه فــي ثالث 
مــــبــــاريــــات، وســـيـــكـــون مــعــهــم عـــلـــى الــمــوعــد 
 من 

ً
 اليوم )الثالثاء( الحتضان 40 ألفا

ً
مجددا

مشجعيهم في نصف النهائي ضد كرواتيا.
وبعد الفوز على هولندا في ربع النهائي 
بركالت الترجيح، قال ميسي: »نستفيد من 
هــذه اللحظات مــع األشــخــاص الموجودين 
هنا وفــي األرجــنــتــيــن، حيث يشعر الجميع 

بنشوة« االنتصار.
ومــنــذ بـــدايـــة نــهــائــيــات الــنــســخــة الــثــانــيــة 
والعشرين، كان الجمهور األرجنتيني العالمة 

الفارقة في الدوحة.
وبحسب تقديرات السفارة األرجنتينية 
في قطر، خطط بين 35 و40 ألف أرجنتيني 
لــحــضــور كـــأس الــعــالــم، ومــســانــدة منتخب 
ــراز الــلــقــب األول منذ  بـــالده فــي مــســعــاه إلحــ
1986 والثالث في تاريخه، ما جعل جمهور 
»ألبيسيليستي« األكبر في العاصمة القطرية 

الــى جانب مشجعي المكسيك والسعودية 
واآلن المغرب.

ــمــــدرب  ــريــــق الــ وال تــنــحــصــر مــــســــانــــدة فــ
لــويــس سكالوني باألرجنتينيين فحسب، 
 للوقوف خلفه اآلالف من 

ً
بل يتهافت أيضا

الهنود والبنغالدشيين العاملين فــي قطر 
ومشجعين من المنطقة.

وتغذى ميسي ورفاقه طوال البطولة من 
الحماس الــقــادم مــن الــمــدرجــات واســتــفــادوا 
من ميزة الشعور كأنهم يلعبون على أرضهم 
، ووحــده المنتخب المغربي يتفّوق 

ً
تقريبا

عــلــيــهــم مـــن نــاحــيــة الـــدعـــم الــجــمــاهــيــري في 
العاصمة القطرية من بين المنتخبات األربعة 

الموجودة في نصف النهائي.

وفي نهاية كل من المباريات التي فازوا 
بـــهـــا، بــقــي العـــبـــو األرجــنــتــيــن عــلــى أرضــيــة 
 ما 

ً
الملعب لالحتفال مع الجمهور، وغالبا

كانوا يـــرددون أنهم كانوا يلعبون من أجل 
45 مليون أرجنتيني.

ــــذي يــوحــد  ــذا الـــرابـــط الـ ــ هــــذا الــشــغــف وهـ
الشعب األرجنتيني، تعكسهما أغنيتان تضج 

بهما مــدرجــات المالعب فــي قطر بعنواني 
»فاموس أرخنتينا« و»موتشاتشوس« التي 
تعتبر من األناشيد غير الرسمية للمنتخب 
والـــتـــي تــســتــجــلــب، بـــاإلضـــافـــة الــــى مــيــســي، 
ــات مـــــارادونـــــا ووالــــديــــه دون ديــيــغــو  ــريــ ذكــ
 ذكريات جزر فوكالند 

ً
ودونا توتا، لكن أيضا

الـــمـــتـــنـــازع عــلــى ســيــادتــهــا بــيــن بــريــطــانــيــا 

 عام 1982 
ً
واألرجنتين والتي شهدت حربا

.
ً
 و255 بريطانيا

ً
 أرجنتينيا

ً
فت 649 قتيال

ّ
خل

ــتـــحـــف فــــوكــــالنــــد فــي  ــــر مـ ــــديـ وأوضــــــــــح مـ
بـــويـــنـــوس أيــــــرس، إدغــــــــاردو إســـتـــيـــبـــان، أن 
ــيـــه الـــعـــديـــد مــن  ــلـــد مـــعـــقـــد فـ ــيــــن بـ ــتــ ــنــ »األرجــ
االنقسامات السياسية. لكن جزر فوكالند هي 
مصدر إجماع، كما حال المنتخب الوطني 

 بهذا االنتماء«.
ً
لكرة القدم. نشعر جميعا

ــتـــظـــاره منذ  وبــحــلــم إحــــــراز لــقــب طــــال انـ
1986، ينشد األرجنتينيون في المدرجات 
»موتشاتشوس )أيها األوالد(، اليوم، بدأنا 
ــد أن نــفــوز بــالــثــالــث،  ــــرى. أريــ نــؤمــن مـــرة أخـ
أريد أن أكون بطل العالم! بالنسبة لدييغو، 
ــراه فــي الــســمــاء بــجــانــب دون  بإمكاننا أن نـ

دييغو وال توتا يساند ليونيل!«.
ويريد ليونيل كل المساندة الممكنة من 
زمالئه من أجل تخطي كرواتيا اليوم، ومن 
بعدها الفائز في مواجهة األربعاء بين فرنسا 
حاملة اللقب والــمــغــرب الـــذي يمني النفس 
بــمــواصــلــة الــحــلــم بــعــدمــا بـــات أول منتخب 

إفريقي يصل إلى نصف النهائي.

نيكوالس 
تاليافيكو يستذكر 

هزيمة 2018

ــع  ــدافـ ــال نــــيــــكــــوالس تـــالـــيـــافـــيـــكـــو مـ ــ قــ
منتخب األرجنتين، إنه ال يزال يستذكر 
ــا بــثــالثــيــة دون  ــيـ ــرواتـ ــام كـ ــ الـــهـــزيـــمـــة أمــ
رد فــي مــرحــلــة الــمــجــمــوعــات بمونديال 

روسيا 2018.
وأضاف تاليافيكو أمس: »على الرغم 
من مرور أربعة أعوام على هذه المواجهة، 
، لــذلــك 

ً
ــدا ــيــ فــإنــنــا مـــا زلـــنـــا نــتــذكــرهــا جــ

سنسعى جاهدين للثأر وتحقيق الفوز«.

ــــى أن  وأشــــــــار الـــظـــهـــيـــر األيــــســــر إلــ
معسكر المنتخب األرجنتيني يعيش 
حــالــة مــمــيــزة، وأن جــمــيــع الــالعــبــيــن 
عاقدون العزم على مواصلة المشوار 

وبلوغ نهائي مونديال قطر 2022.
وقــــال بــهــذا الـــصـــدد »بــعــد الــتــأهــل 
لنصف النهائي عشنا لحظات مليئة 
بالعواطف، لقد شاركنا في المونديال 
ــد وهــو  ــ ــل تــحــقــيــق هــــدف واحـ مـــن أجــ

ــا ســنــقــاتــل  ــوز بـــالـــلـــقـــب، وهــــــذا مــ ــفــ الــ
لتحقيقه«.

وفــيــمــا يــخــص الــمــنــافــس أوضـــح 
تــالــيــافــيــكــو أن »الــمــنــتــخــب الــكــرواتــي 
 ،

ً
يضم العبين على مستوى عال جدا

خاصة في خط الوسط ، إضافة إلى 
حارس مرماهم فقد أثبت أنه من بين 

األفضل«.

جماهير المنتخب األرجنتيني خالل مباراة سابقة

... وآخر من تدريبات كرواتياجانب من تدريبات المنتخب األرجنتيني
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تربط مدافع المنتخب المغربي أشرف 
حكيمي ومهاجم نظيره الفرنسي كيليان 
مبابي صداقة وطيدة منذ انضمام األول 
إلى صفوف باريس سان جرمان الموسم 
قبل الماضي، لكن هذه الزمالة ستتوقف 
لمدة 90 دقيقة على األقل غدا األربعاء 
عــنــدمــا يــتــواجــهــان بــمــلــعــب الــبــيــت في 

نصف نهائي مونديال قطر 2022.
للمصادفة، ستكون مهمة حكيمي 
رقـــابـــة مـــبـــابـــي، ألنــــه يــلــعــب فـــي مــركــز 
المدافع االيمن، فيما يشغل مبابي مركز 
الجناح األيسر، وبالتالي فإن المنافسة 
ســتــكــون عــلــى أشـــدهـــا بينهما مـــن أجــل 
هــدف واحــد هو بلوغ المباراة النهائية 
للعرس العالمي األول في الشرق األوسط.

ستكون مهمة حكيمي وقف االنطالقات 
الــســريــعــة والـــمـــراوغـــات الــرائــعــة لصديقه 
كيليان، فيما سيكون على عاتق الفرنسي 
وقف المساندة الهجومية لألخير لزمالئه 
وإيجاد الثغرة في دفاع األســود والتي لم 
ينجح أي من المنتخبات الخمسة )كرواتيا 
وبلجيكا وكندا واسبانيا والبرتغال( في 

إيجادها.

وّجه حكيمي رسالة خاصة إلى مبابي عقب 
تأهل منتخبي بلديهما إلى دور األربعة، عبر 
نــشــره تــغــريــدة عبر حسابه على تــوتــيــر، قال 
فيها »أراك قريبا يا صديقي«، رد عليها األخير 

بثالثة قلوب.
لــم يكن حكيمي مــرتــاحــا فــي ســان جرمان 
 الرحال قادما من إنتر، لكنه وجد 

ّ
عندما حط

ضــالــتــه فــي مــبــابــي أحـــد أبــنــاء جــيــلــه مــوالــيــد 
.1998

مــنــذ خــطــواتــه االولــــى فــي الــعــاصــمــة، جعل 
مبابي األمور أسهل على حكيمي بفضل إتقانه 
للغة اإلســبــانــيــة وتــقــاســم نــفــس االهــتــمــامــات 

حسبما ذكرته صحيفة »لو باريزيان«.
وجد حكيمي المنتمي إلى عائلة مغربية 
مهاجرة في إسبانيا، على غرار زميله المولود 
فــي فــرنــســا مــن أب كــامــيــرونــي وأم جــزائــريــة، 
في مبابي الصديق الوفي الــذي ساعده على 
التأقلم في العاصمة الباريسية ولغة ال يفقهها.
حتى فــي قمة التركيز والــعــزلــة عــن العالم 
الــــخــــارجــــي فــــي مــعــســكــر الــمــنــتــخــبــيــن، بــقــي 
الـــتـــواصـــل بـــيـــن الـــالعـــبـــيـــن مــســتــمــرا إن كـــان 
على أرضــيــة الملعب مــن خــالل احتفاالتهما 
بـــاألهـــداف عــلــى طــريــقــة الــبــطــريــق، أو خــارجــه 

عبر زيــارة النجم الفرنسي لزميله في فندق 
اإلقامة قبل مواجهة إسبانيا في ثمن النهائي، 
أو تفاعل مبابي مع ركلة الترجيح الحاسمة 
الــتــي ســجــلــهــا حــكــيــمــي فـــي مــرمــى اإلســبــانــي 

أوناي سيمون.
وخطف حكيمي األنظار برقصة البطريق، 
بعدما سجل ركلة الحسم، وهي نفس الرقصة 
التي قام بها برفقة زميله اإلسباني سيرخيو 
رامــــــوس فـــي إحـــــدى مـــبـــاريـــات بـــاريـــس ســان 

جرمان هذا الموسم.
يشترك االثــنــان فــي احتفال آخــر متطابق: 
ــام عــلــى األنــــــف، الـــيـــد على  ــهــ الـــقـــرفـــصـــاء، اإلبــ
الظهر، في وضع إبريق الشاي، والذي احتفل 
به »كيكي« عندما هز شباك بولندا )3-1( في 

ثمن النهائي.
تــجــَمــع حــكــيــمــي مـــع زمــيــلــه مــبــابــي، عــالقــة 
 
ً
صداقة وطيدة منذ سنوات، حيث عهدا دائما
 خـــارج الــمــلــعــب، كما 

ً
مــشــاركــة صــورهــمــا مــعــا

يـــســـافـــران مــعــا وأبــــرزهــــا عــنــدمــا تـــواجـــدا في 
ــر الــمــوســم الــمــاضــي،  ــ الــعــاصــمــة مـــدريـــد اواخـ
عندما كان النجم الفرنسي مرشحا لالنتقال 
الى ريال مدريد اإلسباني قبل أن يقرر البقاء 

في باريس.

وقــتــهــا وجــــد حــكــيــمــي نــفــســه أمـــــام نــيــران 
 لمبابي 

ً
االنتقادات، بين من اعتبره محّرضا

على الرحيل، ومن يرى أنه ممتعض من النادي 
الملكي الــذي رفض إعادته إلى صفوفه عقب 
انتهاء إعارته مع بوروسيا دورتموند األلماني 

ثم إنتر ميالن اإليطالي.
ــــدس مـــبـــابـــي عـــنـــدمـــا أعـــلـــن فــي  وصــــــدق حـ
الــمــعــســكــر االعـــــــدادي لــبــاريــس ســــان جــرمــان 
في الدوحة قبل انطالق الموسم أن المغرب 

وفرنسا سيلتقيان في المونديال.
ــة  ــغـ ــلـ ــالـ ــامــــة عــــريــــضــــة وبـ ــتــــســ ــابــ قــــــــال بــ

االنكليزية في فيديو نشره نادي العاصمة 
عــلــى قــنــاتــه الــرســمــيــة »ســـأضـــطـــر إلــى 
تــدمــيــر صــديــقــي«، رد عليه حكيمي بـ 

»سأضربه«.
م قلبي 

ّ
ضحك مبابي ورد: »هذا يحط

، لكن كما تعلم، كرة القدم هي كرة 
ً
قليال

القدم. يجب أن أقتله«.
ــن الـــمـــؤكـــد، ســيــضــع مــبــابــي وحــكــيــمــي  ومــ
الصداقة بينهما جانبا خالل المباراة، ولكن 

بعدها سيكون كالم اخر!

الخطوط المغربية تبرمج 
رحالت إضافية إلى قطر

أعــلــنــت شــركــة الــخــطــوط الــجــويــة الــمــغــربــيــة تــأمــيــن جسر 
جوي من نحو 30 رحلة بين الدار البيضاء والدوحة الثالثاء 
واألربعاء، لتمكين أعداد إضافية من مشجعي منتخب »أسود 
األطــلــس« من حضور نصف نهائي مونديال 2022 في كرة 

القدم أمام فرنسا.
 بين الدار 

ً
 جويا

ً
وقالت الشركة في بيان إنها وضعت جسرا

البيضاء والعاصمة القطرية، من خالل تأمين نحو نحو 30 
رحلة بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة، »من أجل تمكين الكثير 
من المغاربة الراغبين في دعم المنتخب الوطني في ملحمته، 

وليعيشوا مشاعر الدور نصف النهائي لكأس العالم«.
وأضافت »التأهل التاريخي، يتطلب ترتيبات تاريخية«، 
 
ً
 تاريخيا

ً
 قياسيا

ً
مشيرة إلى أن هذا الجسر الجوي »يمثل رقما

بالنسبة للخطوط الملكية المغربية«.
ويــخــوض الــمــغــرب األربــعــاء أول نصف نهائي لمنتخب 
إفريقي وعربي في تاريخ المونديال، أمام فرنسا حاملة اللقب.
وحظي بدعم جماهيري كبير خــالل المباريات الخمس 
التي خاضها حتى اآلن في البطولة، تزايد زخمه مع التأهل 
لـــدوري الثمن ثــم الــربــع نــهــائــي. وســبــق أن نظمت الخطوط 
الجوية المغربية رحالت إضافية إلى قطر لمتابعة المباراتين 

األخيرتين للمنتخب.
وأشار المدّرب وليد الركراكي في مؤتمر صحافي األحد إلى 
دور »هذا الجمهور. كانت لدينا طاقة األفارقة والعالم العربي 
الذين يرسلون لنا هذه الموجات اإليجابية التي تجعل، في 

لحظة واحدة، الجميع يرغب في أن يفوز هذا المنتخب«.
فيما أشارت الخطوط الملكية الجوية أيضا إلى تسهيالت 
استثنائية إلعادة تنظيم رحالت العودة بالنسبة للمشجعين 
ــروا إلــيــهــا عــلــى متن  ــافـ ــذيـــن سـ الــمــتــواجــديــن بـــالـــدوحـــة، والـ

رحالتها، من دون مصاريف إضافية.
)أ ف ب(

أوليسيه: إذا فاز المغرب بمونديال 
قطر فسأحتفل طوال الليل

خيري: فرنسا تختلف عن كل الفرق

أكد الالعب الدولي النيجيري 
السابق، صنداي أوجوتشيكوو 
أوليسيه، العضو في مجموعة 
االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
)فـــــيـــــفـــــا( لــــــلــــــدراســــــات الـــفـــنـــيـــة 
لــمــونــديــال قــطــر 2022، أنـــه إذا 
فــاز المغرب بكأس العالم فإنه 

سيحتفل طوال الليل.
ــال أولـــيـــســـيـــه )48 عـــامـــا(  ــ وقــ
 
ً
إن »إدارة الفرق« كانت عنصرا
 للمنتخبات األربــعــة 

ً
أســاســيــا

ــدور قــبــل  ــ ــ ــــى الـ ــلـــت إلـ ــتـــي وصـ الـ
النهائي، فضال عن كونها األكثر 

تماسكا.
واعـــــتـــــبـــــر أن »قـــــطـــــر 2020 
يــعــد أفــضــل بــطــولــة كـــأس عالم 
بــالــنــســبــة إلفــريــقــيــا عــلــى مـــدار 
التاريخ، ليس فقط ألن المغرب 
بلغ نصف النهائي، ولــكــن ألن 
كل المنتخبات التي شاركت قد 
فازت بمباراة واحدة على األقل«.
ــــرف مــــا الــــذي  ــع: »ال أعــ ــابــ وتــ
سيحدث، ولكن تبين أننا جئنا 
إلى هنا لتقديم كل شــيء، ومع 
وجــود خمسة مدربين أفــارقــة، 
ألول مرة في قارتنا، أثبتوا أنهم 

قادرون«.
وأضــاف أوليسيه، الذي كان 
مـــتـــفـــائـــال بـــشـــأن بـــطـــولـــة كـــأس 
الــعــالــم المقبلة، حيث ســيــزداد 

فيها عدد المنتخبات المشاركة: 
»ألول مــرة، تظهر إفريقيا حقا 

هوية« لها.
وأوضـــــح: »لــطــالــمــا أردنــــا أن 
نشارك بمزيد من الــفــرق. األمر 
أشبه باليانصيب، إذا كان لديك 
الــمــزيــد مـــن الـــتـــذاكـــر، فسيكون 
من الرائع أن يكون لديك تمثيل 
أكــبــر فــي الــمــونــديــال«، مضيفا 
»إنني متفائل بشأن كأس العالم 

.»2026
كما شدد على مسألة الفريق 
المترابط في المونديال الحالي، 
مــعــتــبــرا أن الــمــغــرب »هـــو الــذي 
قدم األفضل في هذا الصدد، ألن 

الجميع ضحى من أجل الفريق«، 
وأشـــاد بــالعــب الــوســط سفيان 
أمرابط الذي »يقدم أداء عظيما« 

بالمونديال.
ــــي الــنــيــجــيــري  ــــدولـ وأبـــــــرز الـ
السابق ضرورة »الكف عن رؤية 
الــمــغــرب كــفــريــق دفــاعــي، ألنهم 
يــلــعــبــون بــخــطــوط مــتــالصــقــة، 
لكن بمجرد أن يستعيدوا الكرة 
ال يــــصــــابــــون بـــالـــجـــنـــون، فــهــم 
يعرفون كيفية التعامل مع الكرة 
واالستفادة من المساحات التي 

يصنعونها ألنفسهم«.
)إفي(

شدد النجم المغربي السابق، 
عــبــد الــــــرزاق خـــيـــري، عــلــى قــوة 
وأهـــمـــيـــة الــمــواجــهــة الــمــرتــقــبــة 
للمنتخب المغربي أمام نظيره 
الفرنسي في الدور قبل النهائي 
مــن بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2022 
المقامة حاليا في قطر، مشيرا 
إلــــــى أن الـــمـــنـــتـــخـــب الــفــرنــســي 
يــخــتــلــف عــــن كــــل الــــفــــرق الــتــي 
واجــهــهــا الــمــغــرب فــي البطولة 

الحالية.
وبعد أن أصبح أول منتخب 
ــدور الــثــمــانــيــة  ــ ــ عــــربــــي يـــصـــل لـ
بــالــمــونــديــال، حــقــق المنتخب 
المغربي اإلنجاز األبــرز للقارة 
اإلفريقية في البطولة، بوصوله 
للمربع الذهبي إثــر فــوزه على 
نـــظـــيـــره الـــبـــرتـــغـــالـــي 1 - صــفــر 
الــســبــت الـــمـــاضـــي عــلــى ملعب 
استاد الثمامة في دور الثمانية. 
ويلتقي المنتخب المغربي 
)أســـــــود األطــــلــــس( فــــي الــمــربــع 
الذهبي األربعاء المقبل نظيره 
الفرنسي )الديوك( بطل مونديال 
2018، على ملعب استاد البيت. 

الحصان األسود

ــري أمــــــس األول:  ــيــ وقــــــــال خــ
ــعـــداء بـــفـــوز الــمــغــرب،  »نـــحـــن سـ
ــد أنــــنــــي تــــوقــــعــــت هــــذه  ــقــ ــتــ وأعــ
النتيجة ووصول المغرب للدور 
قــبــل الــنــهــائــي، حــيــث ذكـــرت في 

إحــــدى الــقــنــوات الــعــربــيــة الــتــي 
ــمـــل مــعــهــا حـــالـــيـــا فــــي قــطــر،  أعـ
أن الــمــغــرب ســيــكــون الــحــصــان 
ــل إلـــــــى قــبــل  ــيــــصــ األســـــــــــود وســ

النهائي«.
 وتــــــــابــــــــع: »بــــــعــــــد أن حـــقـــق 
المنتخب المغربي الحلم الذي 
كان يراودنا جميعا كمغربيين 
وكـــعـــرب، أصــبــح أمـــام مواجهة 
ــنــــى أن  ــمــ ــتــ ــلــــة، ونــ ــبــ ــقــ مــــهــــمــــة مــ
يحقق المعجزة بالوصول إلى 

النهائي«.
ــا فــي  ــن مـــواجـــهـــة فـــرنـــسـ ــ وعــ
الدور قبل النهائي قال: »أعتقد 
أن مـــواجـــهـــة فـــرنـــســـا ســتــكــون 

مختلفة عــن بــاقــي الــمــبــاريــات. 
سنواجه بطل العالم في النسخة 
الماضية، الفريق الفرنسي فريق 
قوي وأسلوب لعبه يختلف عن 
بـــاقـــي الــمــنــتــخــبــات الـــتـــي لعب 
أمـــامـــهـــا الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي، 
حــيــث يعتمد عــلــى العرضيات 
وكــذلــك على ســرعــة العبيه في 
الخط األمامي، ولديه خط وسط 

ممتاز ودفاع جيد أيضا«.
  )د ب أ(

بنزيمة يدعم رفاقه: أنا خلفكم!
نشر حــائــز الــكــرة الذهبية الغائب عــن كأس 
العالم بسبب اإلصابة، كريم بنزيمة، رسالة دعم 
لمنتخب بـــالده فــرنــســا عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، أكــد فيها أنــه »خــلــف« شركائه في 
السعي إلى ثنائية تاريخية في مونديال قطر 

2022 لكرة القدم.
وكتب مهاجم ريال مدريد عبر حسابيه على 
تويتر وإنستغرام »هيا يا رفاق، هناك مباراتان 

أخريان وبتنا قاب قوسين )...( أنا خلفكم«.
وأرفـــق بنزيمة رســالــتــه بــصــورة لالتحاد 
ــــالؤه،  الــفــرنــســي لــلــعــبــة يــظــهــر فــيــهــا زمـ
 أوريـــلـــيـــان تــشــوامــيــنــي، 

ً
خــصــوصــا

وأنطوان غريزمان، وأوليفييه 
جيرو.

ومـــنـــذ أن غــــــادر قــطــر 
إلصابة في فخذه خالل 

التدريبات قبل أيــام مــن الــمــبــاراة االفتتاحية لـ 
»الديوك« في المونديال، لم يتحدث مهاجم ريال 
 كأس العالم، على عكس العديد من 

ً
مدريد علنا

الغائبين على غرار بول بوغبا ومايك ماينان أو 
بريسنيل كيمبيمبي.

وكــان بنزيمة قــال ليلة إعــالن انسحابه »في 
، ولكن الليلة يجب أن 

ً
ــدا حياتي لــم أستسلم أبـ

، لذلك يقول 
ً
أفكر في الفريق كما كنت أفعل دائما

لي المنطق أن أترك مكاني«.
ــار االتــحــاد الــدولــي )فــيــفــا( أنــه فــي حالة  وأشـ
التتويج، فإنه سيمنح ميدالية لكل العــب، وأن 
ــدة، لكن  بنزيمة »يــحــق لــه« الــحــصــول على واحــ
قرار اعتباره بطل العالم يعود في النهاية إلى 

المنتخب الفرنسي.

»الطبي المغربي« يسابق الزمن لتجهيز المصابين
يبذل الجهاز الطبي للمنتخب المغربي 
جهدا كبيرا لتجهيز الالعبين المصابين 
قبل خوض موقعة الدور نصف النهائي 

امام المنتخب الفرنسي حامل اللقب. 
وقــال مــدرب المنتخب المغربي وليد 
ــــي حـــظـــوظ  ــم هـ ــ ــعــــرف كـ الـــــركـــــراكـــــي: ال نــ
الــالعــبــيــن نــصــيــر مـــــزراوي ونـــايـــف أكـــرد 
والقائد رومــان سايس لخوض المباراة 

المقبلة.
وغــاب مدافع بايرن ميونيخ االلماني 
مزراوي، وقطب دفاع وست هام يونايتد 
اإلنــكــلــيــزي أكـــرد عــن مــواجــهــة البرتغال، 
ولم يكونا مسجلين على ورقة المباراة، 
فيما تعرض القائد قطب دفاع بشيكتاش 
الــتــركــي ســايــس إلصــابــة فــي الــفــخــذ كــان 
يعاني منها فــي الــمــبــاراة ضــد إسبانيا 
في ثمن النهائي، أرغمته على ترك مكانه 
لــمــدافــع بــريــســت الــفــرنــســي أشــــرف داري 

فــي الدقيقة 57، بعدما نجح فــي إكمال 
مواجهة »ال روخا« قبلها بأربعة أيام.

وأضـــــاف الـــركـــراكـــي: مــــــزراوي مــريــض 
وأكرد مصاب، اآلن أصيب سايس، مشيرا 
إلى أن »حكيمي بدأ المسابقة وهو ليس 
في حالة جيدة لكنه يقاتل وموجود في 

كل مباراة«.
وتابع »ولكن ما يتعين علي قوله هو 
ــه فـــي كـــل يــــوم تــخــســر العـــبـــا وتــكــســب  أنــ
آخـــــر. لــــدي 26 العـــبـــا وإذا أردت الــفــوز 
بهذه المسابقة فعليك أن تثق بالجميع، 
وعندما يصاب العــب أو يمرض يتعين 

عليك الدفع بالعب آخر«.
وأردف »مـــا فعله )يــحــيــى( عطية الله 
و)جواد( الياميق و)بدر( بانون و)أشرف( 
داري شيء رائع، وما قام به العبون كثر 
لم يبدأوا هذه البطولة أيضا، والحمدلله 
لحسن حظنا أن روحنا المعنوية جيدة، 

وأتمنى عودة نصير وأكرد إلى التشكيلة 
ألهميتهما الكبرى في خطتي التكتيكية 

وسايس أيضا«.
ولــم يتأثر المنتخب المغربي بغياب 
مــــزراوي وأكــــرد خـــالل مــبــاراة الــبــرتــغــال، 
ألن البديلين عطية الله والياميق أثبتا 
جـــدارتـــهـــمـــا بــتــعــويــضــهــمــا، فــــــاألول كــان 
صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل 
منها يوسف النصيري هدف الفوز، فيما 
وقــف الثاني ســدا منيعا أمــام الهجمات 
البرتغالية وخصوصا عبر المهاجمين 
غونسالو رامـــوس والبديل كريستيانو 

رونالدو.
ــال: الــحــمــدلــلــه، خــرجــنــا بــالــمــبــاراة  وقـــ
إلى بر األمان، وبما أننا حققنا النتيجة 

المرجوة فلن تكون هناك انتقادات. 
)أ ف ب(

 يا صديقي!
ً
 يا صديقي!حكيمي لمبابي: أراك غدا
ً
حكيمي لمبابي: أراك غدا
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بيبي: كريستيانو هو رايتنا
ــال بــيــبــي، مـــدافـــع مــنــتــخــب الــبــرتــغــال، بمجرد  قـ
وصوله إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، عقب 
وداع مونديال 2022 بقطر، بالخسارة في دور 
الــثــمــانــيــة عــلــى يـــد الــمــغــرب بــهــدف نــظــيــف، إن 
نــجــم وقـــائـــد الــبــرتــغــال كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
 مــن أهمية مــا حــدث معه 

ً
بحالة »جــيــدة«، مقلال

في البطولة.
، فـــي تــصــريــحــات 

ً
ــا ــامـ ـــ 39 عـ وأكــــد صــاحــب الــ

للصحافيين لـــدى وصــولــه لــمــطــار هومبرتو 
دلـــغـــادو فـــي لــشــبــونــة، »هـــو بحالة 

جيدة. أعتقد أنه بحالة جيدة«.
ــه حــــول  ــاتــ ــريــــحــ وتــــــابــــــع تــــصــ
»الــدون«: »هو رايتنا البرتغالية. 
هـــو يــصــل لــكــل مـــكـــان فـــي الــعــالــم. 
وقــــــــــدم مــــســــاهــــمــــتــــه فــــــي كــــــل مــــــــرة يــتــم 

استدعاؤه، ويجب أن نكون ممتنين له«.
ــو الــبــرتــغــالــي  ــورتــ ــع بــ ــدافــ كـــمـــا شـــكـــر مــ
جميع زمــالئــه على العمل الــذي قدموه 
خالل البطولة، و»محاولتهم تقديم 

األفضل«.
 مــن 

ً
ــا ــ ــبـ ــ ووصــــــــل 14 العـ

إجمالي 24 ضمتهم قائمة 
ــال  ــديـ الـــبـــرتـــغـــال فــــي مـــونـ
قطر إلى لشبونة، ومن بين 
الــالعــبــيــن الـــذيـــن اســـتـــمـــروا فـــي قطر 
رونالدو، الذي كانت دموعه ورسالته 

بعد وداع المونديال حديث العالم. 
)إفي(

بيبيكريستيانو رونالدو

بيكهام يساند هاري كين
وصف األسطورة اإلنكليزي ديفيد بيكهام، مواطنه هاري كين بأنه 
»قائد حقيقي«، بعد إهداره ضربة جزاء حاسمة خالل هزيمة إنكلترا 

أمام فرنسا 1-2 السبت الماضي بدور الثمانية لمونديال قطر 2022.
وسجل كين هــدف التعادل إلنكلترا مــن ضربة جـــزاء، بعد تقدم 

أوريلين تشواميني بهدف للديوك، ثم أحرز أوليفيه جيرو الثاني 
لفرنسا )78(، بعدها بست دقائق حصلت إنكلترا على ضربة 

جزاء جديدة، لكن كين سدد فوق الشباك. 
، بعد طــرده خــالل مواجهة 

ً
 مشابها

ً
وعــانــى بيكهام موقفا

إنــكــلــتــرا أمــــام األرجــنــتــيــن بــــدور الــســتــة عــشــر لــمــونــديــال 1998، 
ات بعد هذه الواقعة، لكنه يريد هذه المرة أن  ليتعرض لإلساء

تقف الجماهير اإلنكليزية إلى جوار كين.
وكــتــب بيكهام عــبــر حــســابــه بـ 
ــغـــرام«: »يــســتــوجــب على  ــتـ »إنـــسـ
الــقــائــد الــحــقــيــقــي الــنــهــوض في 

ــذا مــــا فــعــلــه  ــ ــــذه الـــلـــحـــظـــات، وهــ هـ
قائدنا كين«. 

وأضـــــــاف: »أوالدنــــــــا ســيــواصــلــون 
 أســـــــوأ شــــعــــور أن 

ً
ــا ــنــــضــــوج، هــــو دائـــــمـــ الــ

تستيقظ بعد خروجك من بطولة، لكن العبينا 
وغاريث ساوثغيت والجهاز الفني وكل جماهيرنا 

يمكنهم أن يــشــعــروا بــالــفــخــر بــهــذا الــفــريــق. الــمــرة 
الــمــقــبــلــة ســتــكــون الــنــهــايــة مــخــتــلــفــة، نــمــضــي بــــرؤوس 

مرفوعة«. 
 )د ب أ(

الشهراني: ال أتذكر تفاصيل إصابتي أمام األرجنتين
ذكــر الالعب الــدولــي السعودي العــب فريق الهالل ياسر الشهراني أنه 
ال يتذكر تفاصيل إصابته، التي تعرض لها خــالل مــبــاراة األخــضــر أمــام 
األرجنتين، ضمن مباريات الجولة األولــى من دور المجموعات في كأس 

 أنه شاهد تلك اللحظة عبر هاتفه بعد إفاقته. 
ً
العالم 2022، مضيفا

وتعرض الشهراني إلصابة خطيرة خالل المباراة التي كسبها المنتخب 
السعودي أمام ميسي ورفاقه 2-1، حيث اصطدم بمحمد العويس زميله في 
الفريق، خالل محاولتهما تشتيت إحدى الهجمات، وفقد الوعي على إثرها 
ونقل مباشرة إلــى المستشفى، قبل أن ينقل عبر طائرة إخــالء طبي إلى 
مستشفى الحرس الوطني، ويخضع لعمليتين جراحيتين كللتا بالنجاح.

وقال الشهراني، خالل حديثه مع زمالئه في أول ظهور له بعد اإلصابة 
عبر فيديو بثه حساب نادي الهالل الرسمي على »تويتر«، »كنت 

أتــابــع الــكــرة، ولـــم أشــعــر لحظة اصــطــدامــي بـــشـــيء... ال أتــذكــر 
 من تفاصيل اإلصابة، شاهدت تلك الهجمة بعد فترة 

ً
شيئا

عبر الجوال«. 
وطمأن جماهير الكرة عامة والهالل بصفة خاصة على 

 إلــى انتهاء المرحلة األولــى من 
ً
صحته، مشيرا

العالج بـ »إجراء العمليات«، وقال: »اآلن 
بــــــدأت الـــمـــشـــي، وأســـيـــر 

على الخطة العالجية 
بمتابعة األطباء«. 

)د ب أ( ياسر الشهراني

الركراكي... فخر العرب
مثل الكثير من األمور االستثنائية 
التي شهدها مونديال 2022 بقطر، 
بــرز الــمــدرب المغربي الــشــاب وليد 
الركراكي باستثناء، أن يحفر اسمه 
ــــب تــــاريــــخ الــلــعــبــة،  بــــأحــــرف مــــن ذهـ
 لما تستطيع 

ً
ليكون مثااًل واضــحــا

مواهب القارة اإلفريقية تقديمه »إذا 
ما أتيحت لها الفرصة«.

ـــ 47، نــجــح الــركــراكــي  وفـــي ســن الـ
المولود في ضواحي باريس، وتلقى 
ــة الــفــرنــســيــة،  ــمـــدرسـ تــعــلــيــمــه فـــي الـ
 في ذلــك البلد، في أن 

ً
وتربى كــرويــا

ييحمل لواء قارة آبائه.
وفـــــي أول كـــــأس عــــالــــم تــــقــــام فــي 
األراضــــي الــعــربــيــة، يظهر الــركــراكــي 
كرئيس صـــوري لشعب، وال يتردد 
فـــي الـــدفـــاع عـــن قــطــر مـــن الــهــجــمــات 
»الجاهلة« التي تتلقاها اإلمارة، التي 
درب فيها لمدة موسم في 2020 مع 

الدحيل، من الغرب.
وفي النسخة األولــى التي يتولى 
فـــيـــهـــا مـــــدربـــــون مـــحـــلـــيـــون مــقــالــيــد 

األمور في منتخبات القارة السمراء 
الخمسة، كان المغربي هو الذي كسر 
كل القوالب وكل الحدود، حيث نجح 
ضــد بلجيكا فــي تسجيل أول فــوز 
لمنتخب مــغــاربــي مــنــذ عـــام 1998، 
وبعد التعادل ضــد كرواتيا وفــوزه 
على كندا أصبح أول من يصل إلى 
دور المجموعات منذ نسخة 1986 

في المكسيك.
أما في دور الـ 16، ومع هذا القدر 
الــكــبــيــر مـــن الــمــتــطــلــبــات، اســتــطــاع 
بأقدام رجاله أن يطيح بأحد أبطال 
الــعــالــم، منتخب إســبــانــيــا، بــركــالت 
الترجيح، ليصبح المغرب أول بلد 
ــع إفــريــقــي، يــجــد لنفسه  عــربــي ورابــ
مكانا بين الثمانية الكبار في العالم.

حالة النشوة حالة النشوة 

ورغـــــم حـــالـــة الـــنـــشـــوة الـــتـــي دبــت 
ــــود  ــال جــمــيــع العـــبـــي »أسـ ــ ــ فــــي أوصـ
ــم يـــكـــن لـــهـــذا األمــــــر أي  ــــس«، لــ ــلـ ــ األطـ

تأثير في مباراة دور الثمانية أمام 
الــبــرتــغــال، لتتواصل قصة النجاح 
»الــتــاريــخــيــة« فــي نسخة المونديال 

االستثنائية على األراض القطرية.
 من نوع 

ً
وها هو اآلن يدخل تحديا

خــاص، وأمــام بطل العالم وفرنسا، 
البلد الــذي يرحب بمعظم المغاربة 

من جميع أنحاء العالم.
وكالعب، خاض الركراكي العديد 
من التجارب مع األنــديــة الفرنسية، 
 قـــضـــى مــعــظــم 

ً
 جــــيــــدا

ً
ــان ظـــهـــيـــرا ــ وكــ

حياته المهنية في أجاكسيو، لكنه 
حــط الـــرحـــال بــعــد ذلـــك إلـــى الــــدوري 
ــنـــج  ــيـ ــبــــر بـــــوابـــــة راسـ ــــي عــ ــانـ ــ ــبـ ــ اإلسـ

سانتاندير.
وكان تواصله مع المدرب الفرنسي 
الــشــهــيــر رودي جــارســيــا، وهـــو ابــن 
 فـــي تغير 

ً
آخـــر لــلــمــهــاجــريــن، ســبــبــا

مسار حياته، ووضع كرة القدم بين 
خياراته للمستقبل.

وكان لديه االستعداد، ولكن إصرار 
والــده جعل تركيزه أوال على إكمال 

مشواره الــدراســي، وانتهى به األمر 
بـــشـــهـــادة فـــي الـــعـــلـــوم االقــتــصــاديــة 

واالجتماعية.
ــى مــعــظــم  ــد قــــضــ ــ ــيـ ــ ورغـــــــــم أن ولـ
مــشــواره كــالعــب مــع أنــديــة فرنسية 
 
ً
بــدايــة مــن ارســيــنــج بـــاريـــس، مــــرورا
بتولوز وأجاكسيو، حتى انتهى به 
المطاف مــع جــرونــوبــل، فإنه اختار 
أن يلعب بقميص المنتخب المغربي 

الذي خاض معه 45 مباراة دولية.
ــزال مـــبـــاشـــرة، عــمــل  ــتـــ وبـــعـــد االعـــ
الركراكي كمساعد في جهاز رشيد 
الــــطــــاوســــي فــــي 2012، ولـــكـــن هـــذه 
التجربة لم تدم سوى عام واحد فقط.
ومـــع عــودتــه للمغرب مــن جــديــد، 
كانت التجربة األبرز للمدرب الشاب 
مــع الـــــوداد، حــيــث تـــوج مــعــه بلقبي 
الــــــدوري الــمــغــربــي، ودوري أبــطــال 
إفريقيا هــذا الــعــام، ليكون الطريق 
 له لكي يخطو الخطوة األبرز 

ً
ممهدا

واألهم في مسيرته التدريبية حتى 
اآلن، بتولي القيادة الفنية لـ »أسود 

األطــــلــــس« بــعــد رحــيــل 
الـــــبـــــوســـــنـــــي وحــــيــــد 

خليلوزيتش.

صرامة دفاعية صرامة دفاعية 

ــر،  ــيــ ــبــ وبــــــــــذكــــــــــاء كــ
حـــافـــظ الـــركـــراكـــي عــلــى الــصــرامــة 

الدفاعية التي فرضها سلفه، بينما 
 على 

ً
من ناحية أخــرى كــان حريصا

ــور الـــمـــهـــاجـــرة« الــتــي  ــيـ ــادة »الـــطـ ــ ــ إعـ
ابــتــعــدت عـــن الــمــشــهــد خــــالل حقبة 
خليلوزيتش، أبرزها النجم الواعد 

حكيم زياش.
ولكنه لــن يكون بمفرده فــي هذه 
الـــمـــواجـــهـــة، بـــل ســيــكــون فـــي ظــهــره 
القارة اإلفريقية كلها، والعالم العربي 
بأسره، من أجل إثبات نظريته بأنه ال 
يوجد حلم مستحيل إذا كان شعارك 

في مواجهته الشجاعة والفخر.
)إفي(

تقارير: برشلونة مهتم بضم 
المغربي أوناحي

أكدت تقارير إخبارية أن نادي برشلونة مهتم 
بالتعاقد مــع المغربي عــز الــديــن أونــاحــي، أحد 
نجوم منتخب المغرب، الــذي تأهل حتى اآلن 

لنصف نهائي مونديال قطر 2022.
وذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة مـــــونـــــدو ديـــبـــورتـــيـــفـــو 
الكتالونية أن نــادي برشلونة سيستفيد من 
إمكانية ضم أوناحي، نظرا النخفاض تكلفته، 
مقارنة بارتفاع سعر ثنائي مانشستر سيتي، 
بـــرنـــاردو سيلفا وإلـــكـــاي جـــونـــدوجـــان، الــلــذيــن 
يأتيان على قمة قائمة المطلوبين، لكن تكلفة 

صفقتهما تحول دون إتمامها.
 )

ً
ويخطط النادي لضم أوناحي )22 عاما

والــمــحــتــرف فــي صــفــوف أنجيه الفرنسي، 
خــالل يناير المقبل، بعد تألقه الالفت في 
المونديال، حيث كان أبرز الالعبين الذين لفتوا 
أنظار مدرب إسبانيا السابق، لويس إنريكي، في 
ثمن النهائي الذي انتهى بفوز »أسود األطلس« 

بركالت الترجيح.

ويمتاز أوناحي بقدرته على اللعب في مركز 
الظهير األيــمــن، الـــذي يحتاج برشلونة لدعمه، 
إضــافــة بالتأكيد إلـــى خــط الــوســط الـــذي يمتاز 
باللعب فــيــه، ليكون خير بــديــل إلراحـــة الثنائي 
جافي وبــيــدري، أو ربما منافستهما على مكان 

أساسي بالفريق.
ويــعــد أونــاحــي مــن الالعبين األســاســيــيــن في 
صفوف أنجيه، الذي انضم إليه وعمره 21 عاما، 
قبل أن يجدد النادي عقده في الصيف الماضي 
ــطـــالق الـــمـــونـــديـــال بــعــدمــا أصـــبـــح أحــد  وقـــبـــل انـ

نجومه.
وخاض أوناحي الموسم الماضي 32 مباراة مع 
أنجيه، وسجل هدفين وصنع مثلهما، ووقع على 
عقد حتى 2025، قد يتم تحسينه وتمديده إلى 
2026، كما لعب 5 مباريات كأساسي مع المغرب. 
)إفي(

الظاهرة: أرشح دينيز لتدريب البرازيل
كــشــف الــظــاهــرة الــبــرازيــلــي 
رونالدو عن دخول اتحاد كرة 
القدم في بالده في مفاوضات 
ــــوال لــتــولــي  ــوارديــ ــ ــع بـــيـــب غــ مــ
تدريب منتخب السامبا، قبل 
أن يــجــدد الـــمـــدرب اإلســبــانــي 
عـــقـــده مـــع مــانــشــســتــر سيتي 

اإلنكليزي. 
ويخطط منتخب البرازيل 
للمستقبل بــعــد رحــيــل تيتي 
عــــن مـــنـــصـــب الـــمـــديـــر الـــفـــنـــي، 
عقب الخروج من دور الثمانية 
ــال قـــطـــر بـــالـــهـــزيـــمـــة  ــمــــونــــديــ لــ
أمـــام كــرواتــيــا بــركــالت الــجــزاء 

الترجيحية. 
وأكـــــــد رونـــــالـــــدو الــمــهــاجــم 
ــتــــخــــب  ــنــ ــمــ ــلــ األســــــــــــــطــــــــــــــوري لــ
البرازيلي، أن اتحاد كرة القدم 
في بالده أجرى محادثات مع 
غــــوارديــــوال الــــمــــدرب الــســابــق 
لــبــرشــلــونــة وبـــايـــرن ميونيخ، 

قبل أن يجدد األخير عقده مع 
مانشستر سيتي حتى 2025.

وقال رونالدو عبر قناته على 
مــنــصــة »يــوتــيــوب« أمـــس األول 
»كان هناك اهتمام بغوارديوال، 

تمت مناقشة األمــر مع الجهاز 
المعاون لغوارديوال، لكنه فضل 

تمديد عقده مع سيتي«. 
وأضــــــــــــاف »ربــــــمــــــا كــــــــان مــن 
الصعب على االتحاد البرازيلي 

لكرة القدم أن يتوصل التفاق، 
 في 

ً
إنــــه الــــمــــدرب األعـــلـــى أجــــــرا

ــدو أنـــه  ــ ــالـ ــ ــالــــم«. ويــــــرى رونـ الــــعــ
يـــتـــحـــتـــم عــــلــــى اتــــــحــــــاد الــــكــــرة 
البرازيلي اآلن أن يحول أنظاره 
ــى »غــــــوارديــــــوال الـــبـــرازيـــلـــي«  ــ إلـ
فــــــــرنــــــــانــــــــدو ديـــــــنـــــــيـــــــز، مـــــــــدرب 

فلومينينسي. 
وتابع رونــالــدو »ربما يكون 
دينيز عنصر جــذب للمنتخب 
الــبــرازيــلــي الـــوطـــنـــي، إنــــه رجــل 
ــيـــدة، ويــقــدم  يــلــعــب بــطــريــقــة جـ

 .»
ً
عرضا

ــول »إنــــــــه قـــــرار  ــقــ ــالــ وخــــتــــم بــ
 لــــــلــــــدورة الـــتـــالـــيـــة، 

ً
مــــهــــم جــــــــدا

كلما أســرعــت فــي تقديم االســم 
الجديد، وبــدأت العمل بفلسفة 
الــمــدرب، سيكون األمـــر أفضل، 
وسنرى، أنا فضولي. أعتقد أن 
األسماء الكبيرة قادمة إلى هنا«. 
)د ب أ(

عز الدين أوناحي

أرقام خرافية لرونالدو في مسيرته الدوليةأرقام خرافية لرونالدو في مسيرته الدولية
حينما وصــل النجم البرتغالي كريستيانو رونــالــدو إلــى كأس 
العالم لكرة القدم في قطر، كان يمني النفس بتقديم مونديال للذكرى 

في مسيرته بالفوز باللقب األغلى في العالم.
لــكــن مــســيــرة رونـــالـــدو فــي الــمــونــديــال انــتــهــت وهـــو فــي حــالــة من 
الذهول، وكان يبكي بحرارة بينما كان يتم اقتياده إلى غرفة تغيير 
1 في  المالبس، عقب خــســارة الفريق أمــام نظيره المغربي صفر - 

دور الثمانية بملعب الثمامة.
، إذ تم 

ً
كــانــت بــطــولــة لــلــنــســيــان بــالــنــســبــة لــلــنــجــم الــبــالــغ 37 عــامــا

استبعاده من التشكيل األساسي للفريق في دور الـ 16 أمام سويسرا، 
 أمام المغرب.

ً
قبل أن يشارك في الشوط الثاني بديال

وإضافة إلى أنه أفضل هداف بالمباريات الدولية في منافسات 
الرجال، قاد رونالدو البرتغال للفوز بأول لقب لها في بطولة كبيرة 
بكأس أمم أوروبــا عام 2016 في فرنسا، قبل أن يخطف لقب دوري 
األمم األوروبية، ويبدو أنه من غير المرجح أن تتم معادلة أرقامه 

مع منتخب بالده في أي وقت قريب.

ً
 هدفا
ً
  118118 هدفا

 
ً
ونــال رونــالــدو الكثير مــن الثناء طــوال مسيرته، إذ كــان حاسما
في الكثير من المباريات الكبيرة منذ سنوات الشباب حتى أواخر 
مسيرته الدولية، ولعب مع المنتخب البرتغالي 196 مباراة وضعته 
في صدارة األكثر مشاركة بالمنتخب، إذ يبرز اسم جواو موتينيو 

كأقرب منافس له برصيد 146 مباراة دولية. 
وإذا كان رصيد مشاركاته قد يتعرض لتهديد على المدى البعيد، 
فإن أرقامه على المستوى التهديفي تبدو أقل عرضة لذلك الخطر، 
 على المستوى الــدولــي، وهــو أكثر 

ً
حيث سجل رونــالــدو 118 هدفا

من ضعف أهداف بيدرو باوليتا، صاحب المركز الثاني في ترتيب 
، كما أنــه رقــم ال 

ً
الــهــدافــيــن التاريخيين للبرتغال برصيد 47 هــدفــا

نظير له على مستوى العالم.
وكانت السنة األفضل لرونالدو على المستوى الدولي عام 2019، 
 في 10 مشاركات دولية فقط، بمعدل هدف 

ً
حينما سجل 14 هدفا

كل 59 دقيقة. 
 عــديــدة في 

ً
وعــلــى مــســتــوى األنــديــة، ســجــل رونــالــدو أهــدافــا

دوري أبــطــال أوروبـــا لمانشستر يونايتد اإلنــكــلــيــزي وريــال 
مــدريــد اإلســبــانــي، حــيــث إنـــه الـــهـــداف الــتــاريــخــي للمسابقة 

 .
ً
برصيد 140 هدفا

كأس العالم كأس العالم 

وأصبح رونالدو أول العب في تاريخ كأس العالم يسجل في 
 في 

ً
5 نسخ مختلفة من البطولة برصيد 8 أهداف، وسجل هدفا

شباك غانا من ضربة جزاء في دور المجموعات، لكن هذا الرقم 
القياسي قد ال يعني الكثير مع فشل فريقه في أهم بطولة بالعالم. 

وربما لم يتمكن رونالدو من وضع يديه على كأس أفضل وأهم 
 مثل الهولندي 

ً
بطولة دولية، لكن عدم حدوث ذلك لم يمنع نجوما

يوهان كرويف والمجري فيرنك بوشكاش من اعتبارهم من أفضل 
وأعظم الالعبين في تاريخ تلك الرياضة.

 مــن أصــل 118 سجلها الــنــجــم الــبــرتــغــالــي في 
ً
وجـــاء 24 هــدفــا

 
ً
بطوالت كأس العالم وكأس أمم أوروبا وكأس القارات، و20 هدفا
فقط فــي مــبــاريــات وديـــة، مما يــدل على مكانته الكبيرة كالعب 

يسطع ويتألق في المناسبات الكبرى. 
)د ب أ(

هاري كين

وليد الركراكي

رونالدو
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 ركالت الجزاء...  ركالت الجزاء... 
عقدة إنكلترا التاريخيةعقدة إنكلترا التاريخية

تعتبر ركالت الجزاء العقدة 
التاريخية لمنتخب إنكلترا، إذ 

أظهر ذلك بشكل كبير خالل 
مباراة إنكلترا مع فرنسا في 

الدور ربع النهائي.

سجل هاري كين ركلة جزاء وفشل 
في تسجيل أخرى أمام فرنسا. هكذا 
انتهت مغامرة منتخب إنكلترا في 

مونديال قطر 2022.
كان يرى أنها فرصته، لكنه أخفق 
 مــن أمــام نقطة الــجــزاء التي 

ً
مــجــددا

لطالما كانت مصيرية لبلد وضع 
أسس كرة القدم الحالية ولم يتوج 

بلقب منذ عام 1966.
وكــانــت انــكــلــتــرا اســتــضــافــت ذلــك 
المونديال وخاضت منذ ذلك الحين 
مـــبـــاراتـــي نــصــف نــهــائــي فـــي كــأس 
ــا فـــي الــــيــــورو حيث  الـــعـــالـــم، وأيـــضـ

حققت المركز الثاني ذات مرة.
وخسرت إنكلترا في مونديال قطر 
2022 أمام فرنسا، حاملة اللقب، رغم 
السيطرة على المباراة ووضعها في 
وضع صعب، لكن منتخب »األسود 

الــثــاثــة« أخفق مــجــددا فــي تسجيل 
ــرار مــا حـــدث في  ــزاء عــلــى غـ ركــلــة جـ
عــام 2021 عندما كــانــوا على وشك 

التتويج بلقب جديد.

كأس األمم األوروبية 

وفــي مــبــاراة النهائي فــي بطولة 
كــأس األمــم األوروبــيــة فــي ويمبلي، 
تــعــادلــت انــكــلــتــرا أمــــام إيــطــالــيــا في 
الوقت األساسي ولم يحسم الوقت 
اإلضافي المباراة، بينما حسمتها 

ركات الجزاء.
انطلقت ركـــات الــجــزاء باثنتين 
مــتــتــالــيــتــيــن فـــي الـــشـــبـــاك إلنــكــلــتــرا 
وإخفاق من إيطاليا. لكن ماركوس 
راشـــفـــود وجـــيـــدون ســانــشــو أخفقا 
عــلــى الـــتـــوالـــي. وفــشــل جورجينيو 

الـــمـــتـــخـــصـــص فــــي تـــســـديـــد ركــــات 
الــجــزاء فجأة ومنح الحياة مجددا 
إلنكلترا، ومع ذلك فقد أخفق بوكايو 
ســـاكـــو. وأنـــهـــت ركـــلـــة جـــزائـــه آمـــال 
اإلنــكــلــيــز فــي الــتــتــويــج بلقب جديد 
كانوا على وشك حصده. لتعد فرصة 
ضائعة أخـــرى لجيل آخــر موهوب 
تــعــثــر فـــي الـــطـــريـــق، فــأحــيــا أشــبــاح 

الماضي.
وغابت إنكلترا عن مباراة النهائي 
ــأس األمـــــــم األوروبــــــيــــــة الــتــي  ــ فــــي كــ
استضافتها عام 1996. فقد خسرت 
فـــي نــصــف الــنــهــائــي أمـــــام ألــمــانــيــا 
6 - 5 مـــن نــقــطــة الـــجـــزاء. أيــضــا في 
ويمبلي. بينما ودعت في عام 2004 
أمام المضيفة البرتغال و2012 أمام 
إيطاليا في ربع نهائي البطولتين 

بركات الجزاء.

ــــذه الـــعـــقـــدة، بــجــانــب  وامــــتــــدت هـ
مونديال قطر 2022 الذي انتهت آمال 

اإلنكليز فيه السبت.
وخـــســـرت إنــكــلــتــرا فـــي مــونــديــال 
إيطاليا عام 1990 في نصف النهائي 
أمــام ألمانيا االتحادية في تورينو 

4 - 3 بركات الترجيح.

نهاية مصيرية 

ــة مــــصــــيــــريــــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ نـ
ــــزي تــــــكــــــررت فــــــي فـــرنـــســـا  ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ اإلنـ
عــــام 1998 فـــي ثــمــن الــنــهــائــي أمـــام 
األرجنتين وفي مونديال ألمانيا عام 

2006 أمام البرتغال.
ــان الـــفـــوز الــوحــيــد فـــي ركـــات  وكــ
ــتـــرا فــي  ــلـ ــكـ ــيـــح لــمــنــتــخــب إنـ ــتـــرجـ الـ
مونديال عندما فاز على كولومبيا 

فـــي ثــمــن نــهــائــي مـــونـــديـــال روســيــا 
.2018

ــال قـــطـــر 2022 لــم  ــديــ ــونــ ــي مــ ــ وفــ
يتمكن المنتخب اإلنكليزي حتى من 
الوصول إلى هذه النقطة حيث سجل 
كين ركــلــة جـــزاء فــي شــبــاك منتخب 
زميله وصديقه في توتنهام هوجو 
لــــوريــــس، لــكــنــه فـــشـــل فــــي تــســجــيــل 
الركلة الثانية في الدقيقة 84 عندما 
كانت النتيجة 1 - 2 ليعيد كابوس 

ركات الجزاء مجددا.

جيل مميز 

وقال كين في المنطقة المختلطة 
عقب الــخــســارة »كنت أشعر بالثقة 
عند التسديد، لكني فقط لم أسددها 
ــد«، مــعــربــا عـــن ثقته  ــ كــمــا كــنــت أريـــ

بالجيل الحالي لمنتخب إنكلترا.
ــــي لــحــظــات  وأكـــــــد »الـــمـــنـــتـــخـــب فـ
جــيــدة يــحــظــى بــاعــبــيــن فــي أفضل 
لياقة وستكون هناك لحظات جيدة 
فــي المستقبل. اآلن نحن فــي حالة 
حـــزن شــديــد النــتــهــاء مسيرتنا في 
البطولة،ألننا كنا واثقين من إمكانية 
بلوغ النهائي، لكن يمكننا الشعور 

بالفخر لما حققناه«.
لكن الواقع اآلن أن إنكلترا فشلت 
تــحــقــيــق اآلمـــــــال بـــعـــد أن أصــبــحــت 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء بــمــثــابــة الــكــابــوس 

مجددا للمنتخب.
)إفي(

كلينسمان: الفرق تبحث اآلن عن شيء مختلف
ــن  ــ ــورغــ ــ أوضـــــــــــــح األلـــــــمـــــــانـــــــي يــ
كلينسمان، قائد مجموعة الفيفا 
ــلـــدراســـات الــفــنــيــة لـــكـــأس الــعــالــم  لـ
2022 في قطر، أن إسبانيا أحدثت 
ثورة في كرة القدم بأسلوبها وأكد 
ــك بــانــتــصــاراتــهــا فـــي بــطــولــتــي  ذلــ
كأس األمم األوروبية 2008 و2012، 
وبكأس العالم في جنوب إفريقيا 
2010، لكنه اشار إلى أن الفرق اآلن 

تبحث عن شيء مختلف.
وقال في مؤتمر صحافي أمس 
االثنين »من الواضح أننا معجبون 
بأسلوب إسبانيا في 2008 و2012 
و2010، عندما أحدثت ثورة في كرة 
الــقــدم العالمية، تبنت العديد من 

االتحادات أسلوبها، لكننا اآلن نرى 
تــوجــهــا مــخــتــلــفــا، حــيــث أصبحت 

الفرق تبحث عن شيء مختلف«.
وأشار إلى أنه بالنسبة ألسلوب 
»ال روخا«، من الصعب التغلب على 
المنافسين »المنظمين بشكل جيد 
ــدا فـــي وســـط الــمــلــعــب«، والــذيــن  جـ
من الضروري الدخول أمامهم من 
الــجــانــبــيــن عـــن طــريــق الــجــنــاحــيــن 
ووضــــع العـــب فــي مــركــز المهاجم 

الصريح من أجل التسجيل«.
وقال المهاجم األلماني السابق 
»ال نقول إن عليك التوقف عن لعب 
مــــبــــاراة جــمــاعــيــة مـــثـــل تـــلـــك الــتــي 
تقدمها إسبانيا، إنها رائعة، لكن 

ربما لــم تحقق النتيجة المرجوة 
ألنه من الصعب جدا خلق الفرص«.

وأكـــــــد أنــــــه بـــالـــنـــســـبـــة ألعـــضـــاء 
مجموعة الدراسة الفنية في الفيفا، 
فإن مونديال قطر 2022 »مدهش« 
في جميع جوانب كرة القدم، مبرزا 
الـــفـــرق األربـــعـــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــى 

الدور نصف النهائي.
وقال كلينسمان إن »الفرق التي 
وصـــلـــت لــنــصــف الــنــهــائــي مــثــيــرة 
لــاهــتــمــام، هــنــاك الــمــغــرب فــي هذا 
الدور ألول مرة، واألرجنتين كانت 
تقاتل مباراة تلو األخرى، وأعتقد 
أنهم لم يصلوا بعد إلى إمكاناتهم 

الكاملة«.

 في نصف النهائي
ً
العبو »الليغا« األكثر حضورا

ــــدوري اإلســبــانــي األكــثــر  ســيــكــون الــ
 لــدى المنتخبات األربــعــة في 

ً
حــضــورا

نـــصـــف نـــهـــائـــي مـــونـــديـــال قـــطـــر 2022 
عــيــن 

ّ
 مــوز

ً
فــي كـــرة الــقــدم، مــع 22 العــبــا

ــة، لــتــتــقــّدم الــلــيــغــا  ــديــ عــلــى ثــمــانــيــة أنــ
على الــدوري اإلنكليزي متصّدر الدور 

السابق.
ــبــــرازيــــل  ــرا، والــ ــتـ ــلـ ــكـ ـــاء إنـ بـــعـــد اقــــصـ
ــلـــو الـــــــــدوري  والـــــبـــــرتـــــغـــــال، ذاب مـــمـــثـ
 إلى 15، بفارق 

ً
اإلنكليزي من 62 العبا

العــب عــن الــــدوري اإليــطــالــي )14( رغم 
غياب ســكــوادرا أتـــزورا عــن النهائيات 

في قطر.

ــص 
ّ
وكــــــان الـــــــــدوري اإلســــبــــانــــي تــقــل

حجمه بــعــد ثــمــن الــنــهــائــي اثـــر خــروج 
إسبانيا بركات الترجيح أمام المغرب، 
لكنه تــصــّدر بعد انتهاء ربــع النهائي 

.
ً
مع 22 العبا

وبفضل منتخبي فرنسا والمغرب، 
تـــســـاوى الـــــــدوري الــفــرنــســي )14( مع 
 بــفــارق بــســيــط عن 

ً
اإليــطــالــي، مــتــقــّدمــا

الدوري األلماني )13(.
يــأتــي بعد ذلــك الـــدوريـــان الــكــرواتــي 
)6( والــمــغــربــي )3( بعد انــجــاز التأهل 
لــلــمــربــع الـــذهـــبـــي. ويــتــنــافــس ديــنــامــو 
ــع نـــاد مــع أربــعــة  زغـــرب الــكــرواتــي )رابــ

العبين( والـــوداد البيضاوي المغربي 
)خامس ناد مع ثاثة العبين( مع كبرى 

األندية األوروبية.
ــتــــد  ــايــ ــر يــــونــ ــتــ ــانــــشــــســ وتــــــــراجــــــــع مــ
ومانشستر سيتي االنكليزيان لصالح 
بايرن ميونيخ األلماني )6(، ثم أتلتيكو 
مدريد وإشبيلية اإلسبانيان )5(، مقابل 
ثـــاثـــة لــكــل مـــن بـــاريـــس ســــان جــرمــان 
الفرنسي، يوفنتوس اإليطالي، توتنهام 

اإلنكليزي وريال مدريد اإلسباني.
)أ ف ب(

موافقة مبدئية بين الفيفا و»فيفبرو« التفاق جديد
وقع االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
واالتــحــاد الــدولــي لاعبين المحترفين 
)فيفبرو( خال اجتماع في الدوحة اتفاقا 
مبدئيا، للتوصل إلى اتفاق جديد قبل 

انتهاء االتفاق المعمول به حاليا.
ــانــــي  ــيــ وصـــــــــــــــادق الــــــســــــويــــــســــــري جــ
ــد أجـــانـــثـــو رئــيــســا  ــ ــيـ ــ إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو ودابـ
االتحادين، األحد على الوثيقة اإلطارية 
ــي الـــمـــلـــفـــات  ــ ــاون جــــديــــد فـ ــ ــعـ ــ ــاق تـ ــ ــفـ ــ التـ
الــتــي تخص الــاعــبــيــن، والــتــي ستعمل 
المؤسستان على االنتهاء منها خال 

األشهر المقبلة.
 كل من نائب 

ً
وحضر االجتماع أيضا

رئيس الفيفا للشؤون اإلدارية أالسدير 
بيل، ونائب األمين العام للفيفا لشؤون 
كرة القدم ماتياس جرافستروم، إضافة 
ــــى أعــــضــــاء مــجــلــس إدارة )فــيــفــبــرو(  إلـ
الممثلين عــن إفريقيا وآســيــا وأوروبـــا 

واألمــيــركــتــيــن، واألمـــيـــن الـــعـــام للنقابة 
جوناس باير هوفمان.

وصــــرح رئــيــس »فــيــفــبــرو« بــأنــه »مــن 
الـــمـــهـــم أن تـــكـــون هـــنـــاك عـــاقـــة وثــيــقــة 

وشــفــافــة بــيــن األطـــــراف الــمــهــتــمــة بــكــرة 
القدم، وهو ما ظهر في اجتماع اليوم«.

وأضاف أجانثو »يسعدني أننا بدأنا 
العمل على اتفاق تعاون جديد التخاذ 

مــزيــد مـــن اإلجـــــــراءات لــوضــع الــاعــبــيــن 
كأولوية عند اتخاذ القرارات وتطوير كرة 
القدم للمحترفين. سنواصل إحراز تقدم 
للحفاظ على حــقــوق الــاعــبــيــن، كما أن 
هذه المفاوضات تستهدف إحداث أكبر 

قدر من التأثير والمشاركة والحماية«.
ــرو(، فــــــإن الـــنـــقـــاط  ــبــ ــفــ ــيــ وبـــحـــســـب )فــ
السبع التي سيتم التطرق إليها خال 
الــمــفــاوضــات الــجــديــدة ستكون ظــروف 
الاعبين وبطوالت المنتخبات، وتوسيع 
رقـــعـــة االحـــتـــرافـــيـــة عــالــمــيــا، وعــمــلــيــات 
اتخاذ القرارات، وفقا لحقوق الاعبين 
والـــعـــامـــلـــيـــن، وظــــــروف عــمــل الــاعــبــيــن 
الــمــحــلــيــيــن والـــدولـــيـــيـــن، وتــطــويــر كــرة 
الـــقـــدم تـــجـــاريـــا، ومـــشـــروعـــات االبــتــكــار 
واالســتــفــادة منها لمصلحة الاعبين، 
وتعليم الاعبين، والتخطيط لمسيرتهم. 
)إفي(

بعد تأهل فرنسا واألرجنتين وكرواتيا والمغرب 
لنصف نهائي مــونــديــال قطر 2022 فــي كــرة الــقــدم، 
سُيتّوج األحد المقبل منتخب يترك بصمة تاريخية 
في صفحات البطولة المرموقة المقامة مّرة كل أربع 

سنوات.
فرنسا بطلة 1998 و2018 ستصبح أول منتخب 
 مــنــذ 1962 عــنــدمــا احتفظت 

ً
يـــتـــّوج مــرتــيــن تـــوالـــيـــا

البرازيل بلقب أحرزته مع األسطورة بيليه في 1958. 
إنجاز كانت إيطاليا سباقة إليه عندما حصدت لقبي 

1934 و1938 مع المدرب الداهية فيتوريو بوتسو.
أمــا األرجنتين، المتوجة مرتين مثل فرنسا في 
1978 و1986، فا شك أن تتويجها سيتمحور حول 
( مع 

ً
انفراج أزمة أسطورتها ليونيل ميسي )35 عاما

اللقب الــضــائــع بعد أربـــع مــحــاوالت فــاشــلــة، أقربها 
 أللمانيا فــي 2014. لقب يلهث 

ً
كــان الحلول وصيفا

ه، ليحظى صاحب أربعة أهداف حتى  البرغوث وراء
اآلن بمشروعية تضعه في مصاف بيليه ومواطنه 

الراحل دييغو مارادونا.

بعد بــدايــة متذبذبة وخسارتها ضــد السعودية 
1 - 2 لــلــمــرة األولــــى أمـــام منتخب آســيــوي، عــّوضــت 
»ألبيسيليستي« بــانــتــصــار تــلــو اآلخــــر كـــان آخــرهــا 
وأصــعــبــهــا أمـــام هــولــنــدا بــركــات الــتــرجــيــح فــي ربــع 
الــنــهــائــي، عــنــدمــا أهــــدرت تشكيلة أصــغــر مـــدرب في 
النهائيات، ليونيل سكالوني، تقدمها بهدفين في 

الدقائق األخيرة.

وسط كرواتيا 

وتتويج »متوّهجي« كرواتيا بقيادة صانع اللعب 
الموهوب لوكا مودريتش، سيكون األول بتاريخها، 
ــاٍد نــخــبــوي تــتــصــّدره  لــتــصــبــح ضــيــفــة جـــديـــدة فـــي نــ
الــبــرازيــل بخمسة ألــقــاب. دولـــة صــغــيــرة ال يتخطى 
عدد سكانها األربعة مايين نسمة، ناشئة عن تفكك 
يوغوسافيا السابقة المعروفة بعشقها وإبداعها 

لرياضات متنوعة.
تعّول كرواتيا على خط وسط حديدي، لكنه متقّدم 

في السن، يضم إلى جانب مودريتش، نجم ريال مدريد 
 مــن مارسيلو بــروزوفــيــتــش وماتيو 

ً
اإلســبــانــي، كــا

كوفاتشيتش.
وتتمّيز »فاتريني« بذهنية الفوز، ففي آخر تسع 
مباريات في أدوار اقصائية، خاضت تمديد الوقت 
8 مــرات. وقــال مدربها زالتكو داليتش الــذي تخطى 
الــيــابــان والــبــرازيــل الــمــرشــّحــة »عــنــدمــا تــأتــي ركــات 
حين، وكأن الخصم قد تعّرض 

ّ
الترجيح، نصبح مرش

للخسارة«.
يبقى المغرب، الضيف المفاجئ ونكهة البطولة، 
والـــــذي لـــن يـــكـــون تــتــويــجــه فــقــط األول فـــي تــاريــخــه 
 انــه راكــم 

ً
بــل األول لمنتخب إفريقي أو عــربــي، علما

االنجازات في هذه البطولة، بعد أن اصبح اول عربي 
يبلغ ربع النهائي وأول إفريقي يتأهل للمربع الذهبي.
في أول نصف نهائي الثاثاء على استاد لوسيل 
بين األرجنتين وكرواتيا، سيوّدع ميسي بعد مونديال 
« لــحــامــل ســبــع كــرات 

ً
« و«فــنــيــا

ً
هــو األفــضــل »مــعــنــويــا

 
ً
ذهبية، أو أفضل العب في 2018 لوكا مودريتش، علما

 عندما 
ً
 وتكرارا

ً
ان الاعبين الموهوبين التقيا مرارا

قاد ميسي فريق برشلونة إلى المجد وكان مودريتش 
على الطرف المقابل مع الغريم ريال مدريد.

وبعد 24 ساعة، تقام المباراة التاسعة األخيرة على 
استاد البيت الــذي يتسع لنحو 68 ألف متفرج بين 
فرنسا والمغرب في أول لقاء في بطولة كبرى بينهما.

وتــبــحــث فــرنــســا عـــن بــلــوغ الــنــهــائــي الـــرابـــع منذ 
1998، لتفرض نفسها قوة كبرى في عالم كرة القدم 
والمونديال، إلى جانب البرازيل وألمانيا وإيطاليا 

الجريحة في السنوات األخيرة واألرجنتين.
 

دفاع حديدي 

 بتصدره 
ً
 جميا

ً
في المقابل، ترك المغرب تاريخا

مجموعته في الدور األول، بتعادل سلبي مع كرواتيا، 
زفوز على بلجيكا ثالثة المونديال األخير بهدفين، 
وكـــنـــدا 2 - 1، ثـــم تــخــطــيــه إســبــانــيــا الــقــويــة بــركــات 
الترجيح في ثمن النهائي والبرتغال 1 - 0 السبت 

في ربع النهائي، في ظل دعم جماهيري ال مثيل له 
في الماعب القطرية.

والــافــت ان تشكيلة الــمــدرب وليد الركراكي التي 
 من اصابة بعض الاعبين األساسيين ، 

ً
تعاني راهنا

 في خط الدفاع، لم تتلق سوى هدف وحيد 
ً
خصوصا

وجاء بنيران صديقة عبر نايف أكرد أمام كندا.
وقــال الركراكي الــذي يتمّيز دفاعه بتألق حارس 
عرين »أســود األطلس« ياسين بونو »لسنا صاحب 
األداء األجمل، بل األجمل في قوة القلب، الرغبة وحتى 

التكتيك«.
وســتــحــمــل هــــذه الـــمـــبـــاراة نــكــهــة مــمــيــزة لبعض 
الــاعــبــيــن الــمــغــاربــة المحترفين أو الــمــولــوديــن في 

الدوري الفرنسي على غرار القائد رومان سايس.
كما تحمل مواجهة أصدقاء مميزين، عندما يحاول 
نجم الــمــغــرب أشـــرف حكيمي ايــقــاف قــاطــرة فرنسا 
ومتصدر ترتيب هدافي البطولة كيليان مبابي )5( 

على رواقه األيسر.

 للتفكير بمستقبلي
ً
ساوثغيت: أحتاج وقتا

قال غاريث ساوثغيت مدرب 
منتخب إنكلترا لكرة القدم، إنه 
لــن يستعجل فــي اتــخــاذ قــراره 
ــا يــــخــــص مـــســـتـــقـــبـــلـــه مــع  ــمـ ــيـ فـ
المنتخب، وذلــك بعد الخروج 
مــــن كـــــأس الـــعـــالـــم FIFA قــطــر 
2022 إثر الخسارة أمام فرنسا 
بهدفين لــهــدف فــي الـــدور ربع 

النهائي.
وأكد ساوثغيت، في تصريح 
له أمــس، أنــه سيستغرق القدر 
الــكــافــي مــن الــوقــت، للتأكد من 
اتخاذه »القرار الصحيح« فيما 
يخص مستقبله مع المنتخب. 
وتابع: »في الوقت الراهن من 
الصعب التفكير في األمور التي 
كان بمقدورنا إنجازها بشكل 
أفــضــل، قــد تــكــون هــنــاك أجـــزاء 
صغيرة وأشياء ستنتقل معك 

إلى البطوالت التالية، هو مسار 
سنسلكه«.

وأضــــاف أنـــه »شــعــور غريب 
 ألن نهاية البطولة قاسية. 

ً
حقا

الجميع يحزم كل شيء بعد أن 

خاض سنوات من االستعدادات 
 
ً
الــصــارمــة. هــنــاك شــعــور أيضا

أنــنــا كــنــا قــريــبــيــن وبــمــقــدورنــا 
القيام بالمزيد«.

تاريخ خاص لرباعي نصف النهائيتاريخ خاص لرباعي نصف النهائي
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https://www.aljarida.com/article/7765
https://www.aljarida.com/article/7766


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

٥7٥٩

6٠

المركز الثالث

العدد ٥٢٠٨ / الثالثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢م / ١٩ جمادى األولى ١٤٤٤هـ 08

رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال
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المغرب تفوز بركالت ترجيحية ٣-٠
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