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معركة نصف النهائي بين »األسود« و»الديوك«

يطمح المغاربة إلى تحقيق 
إنجاز أسطوري جديد في 

مونديال 2022 بقطر، 
بمواجهة المنتخب الفرنسي 

اليوم على استاد البيت في 
الدور نصف النهائي للبطولة.

بــــــعــــــد الــــــمــــــســــــيــــــرة األســـــــطـــــــوريـــــــة 
والـــتـــاريـــخـــيـــة لــمــنــتــخــب الـــمـــغـــرب في 
نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـــقـــدم، 
 في قطر، تتعاظم آمال 

ً
المقامة حاليا

الجماهير العربية في تحقيق منتخب 
 عن 

ً
ــــود األطـــلـــس« لــلــمــزيــد؛ بــحــثــا »أسـ

تحقيق الفريق إلنجاز أسطوري جديد 
حينما يواجه اليوم المنتخب الفرنسي 
ــــدور نصف  عــلــى اســـتـــاد الــبــيــت فـــي الـ

النهائي لمونديال 2022 بقطر.
وكـــتـــب الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي اســمــه 
بــحــروف مــن ذهـــب فــي ســجــات كــأس 
العالم، بعدما أصبح أول فريق عربي 
وإفريقي يبلغ الدور قبل النهائي في 

المونديال. 

مشوار صعب للمغاربة

ورغـــــم الــمــجــمــوعــة الــصــعــبــة الــتــي 
تــواجــد فيها فــريــق الـــمـــدرب الوطني 
وليد الــركــراكــي، التي ضمت منتخب 
كــرواتــيــا، وصــيــف النسخة الماضية 
لـــلـــبـــطـــولـــة فـــــي روســـــيـــــا عــــــام 2018، 
والمنتخب البلجيكي، صاحب المركز 
الــثــالــث بــنــفــس الــنــســخــة، إضــافــة إلــى 
مــنــتــخــب كـــنـــدا، الــبــاحــث عـــن تحقيق 
األفضل في ظل استضافته النسخة 

الـــمـــقـــبـــلـــة لـــلـــمـــونـــديـــال عــــــام 2026 
برفقة الــواليــات المتحدة األميركية 
والمكسيك، تربع المنتخب المغربي 
على الــصــدارة برصيد 7 نــقــاط، عقب 
تحقيقه انتصارين وتــعــادال وحــيــدا. 
ــل الــمــنــتــخــب  ــ ــ وفـــــي دور الــــــــــ16، واصـ
المغربي مشواره الرائع بعدما تخطى 
عقبة المنتخب اإلسباني، بفوزه عليه 
3 - صفر بركات الترجيح، عقب انتهاء 
الوقتين األصلي واإلضافي بالتعادل 

بدون أهداف. 
وكــان منتخب المغرب على موعد 
مــــع إنــــجــــاز تـــاريـــخـــي جــــديــــد بــبــلــوغ 
الــمــربــع الــذهــبــي فــي الــمــونــديــال، إثــر 
فوزه 1 - صفر على منتخب البرتغال، 
بــقــيــادة نجمه كريستيانو رونــالــدو، 
ــبــــاراة بــعــشــرة  ــمــ ــهـــى الــ ــه أنـ ــأنـ عــلــمــا بـ
العبين عقب طرد العبه وليد شديرة 
في الوقت المحتسب بدال من الضائع 

للشوط الثاني.
ــــذي  وصـــــــار مـــنـــتـــخـــب الــــمــــغــــرب، الـ
يشارك في المونديال للمرة السادسة 
في تاريخه، ثالث منتخب من خارج 
قـــارتـــي أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 
يــتــواجــد فـــي الــمــربــع الــذهــبــي لــكــأس 
العالم، بعد منتخبي الواليات المتحدة 
األميركية وكــوريــا الجنوبية، اللذين 

حققا اإلنجاز ذاته في نسختي 1930 
و2002 وبات التحدي الجديد ألبطال 
المنتخب المغربي يتمثل فــي عبور 
عقبة منتخب فرنسا، الذي يحلم بأن 
يصبح أول فريق يحتفظ بلقب كأس 
العالم في نسختين متتاليتين، منذ 
منتخب البرازيل، الذي فاز بالبطولة 
ــامـــي 1958 بـــالـــســـويـــد و1962 فــي  عـ

تشيلي. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــولــي الــركــراكــي 
الــمــســؤولــيــة قــبــل 3 أشــهــر فــقــط على 
انـــطـــاق كــــأس الــعــالــم خــلــفــا لــلــمــدرب 
البوسني وحيد خليلودزيتش، لكنه 
نــجــح فـــي حـــل جــمــيــع األزمـــــــات الــتــي 
عــانــى منها الــفــريــق، الـــذي ودع كأس 
األمــــم األفــريــقــيــة بــالــكــامــيــرون مطلع 
العام الحالي من دور الثمانية، ليظهر 
بشكل مغاير تماما في مونديال2022 
وأثبت المنتخب المغربي أنه يمتلك 
الــشــخــصــيــة الــقــويــة وربـــاطـــة الــجــأش 
للمضي قــدمــا فــي الــبــطــولــة، ليصبح 
قــادرا على مقارعة عمالقة كــرة القدم 

في العالم.
 وبينما تأكد غياب شديرة بداعي 
اإليقاف، فإن الشكوك تحوم بقوة بشأن 
مــشــاركــة قــلــبــي الـــدفـــاع غــانــم ســايــس 
ونايف أكرد في مواجهة فرنسا بسبب 

اإلصابة، وكذلك نصير مزراوي، الذي 
غــاب عــن مواجهة البرتغال لإلصابة 
أيضا. ويأمل منتخب المغرب أن يكون 
ثاني فريق عربي يتغلب على منتخب 
فرنسا في النسخة الحالية للبطولة، 
بعد المنتخب التونسي، الذي انتصر 
1 - صــفــر عــلــى منتخب )الـــديـــوك( في 
الجولة األخيرة من دور المجموعات.

فرنسا أثبتت جدارتها

 وتـــصـــدر مــنــتــخــب فــرنــســا تــرتــيــب 
المجموعة الــرابــعــة، عقب فــوزه 4 - 1 
على أستراليا في الجولة االفتتاحية، 
و2 - 1 على منتخب الدنمارك بالجولة 
الثانية، قبل أن يخسر أمـــام منتخب 
تونس في المباراة التي دفع خالها 
ديشان بمجموعة من العناصر البديلة 
فـــي الـــبـــدايـــة، بــعــد تــأكــد تــأهــل فــريــقــه 
لألدوار اإلقصائية. وانتصر المنتخب 
الفرنسي 3 - 1 على نظيره البولندي 
في دور الـ16، قبل أن يتغلب 2 - 1 على 
مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا فـــي دور الــثــمــانــيــة، 
محققا فـــوزه األول فــي تــاريــخــه على 
ــود الــثــاثــة( فـــي كــأس  ــ مــنــتــخــب )األســ
العالم، خال المواجهة الثالثة بينهما 
بالمونديال، ليبلغ الدور قبل النهائي 

في البطولة التي توج بها عامي 1998 
و2018 وفــــي ظـــل غـــيـــاب الـــعـــديـــد من 
الــنــجــوم عــن المنتخب الفرنسي قبل 
انطاق البطولة بسبب اإلصابة مثل 
كــريــم بنزيمة ونــجــولــو كــانــتــي وبــول 
بوجبا، لكن الفريق شق طريقه بنجاح 
نحو بلوغ المربع الذهبي بكأس العالم 
للمرة السابعة، ليتطلع اآلن للظهور 
فــي الــمــبــاراة النهائية للمرة الرابعة 

بالمونديال. 
ــثـــاثـــي كــيــلــيــان مــبــابــي  وتـــمـــكـــن الـ
وأوليفيه جيرو وأنطوان غريزمان من 
ملء هذا الفراغ، حيث يقدم الثاثي أداء 

استثنائيا في المونديال حتى اآلن. 
ويـــتـــصـــدر مـــبـــابـــي قـــائـــمـــة هـــدافـــي 
النسخة الحالية للبطولة قبل انطاق 
الــدور قبل النهائي برصيد 5 أهداف، 
متفوقا بفارق هدف وحيد أمام أقرب 
ــــك الـــســـاحـــر  ــذلـ ــ ــــرو، وكـ ــيـ ــ مـــاحـــقـــيـــه جـ
األرجنتيني ليونيل ميسي. وبينما 
ــيـــرو مــجــتــمــعــيــن 9  ســجــل مــبــابــي وجـ
أهــداف من إجمالي 11 هدفا أحرزها 
ــــي الـــبـــطـــولـــة  الـــمـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي فـ
حتى اآلن، وصنع غريزمان 27 هدفا 
خال مسيرته الطويلة مع المنتخب 
الفرنسي، ليصبح الاعب األكثر صنعا 
ألهــــداف الــفــريــق خـــال آخـــر 50 عــامــا، 

متفوقا على النجمين المعتزلين زين 
الدين زيــدان وتيري هنري، حيث قام 

كل منهما بـ 26 تمريرة حاسمة.
 وعـــلـــى عـــكـــس مــنــتــخــب الـــمـــغـــرب، 
ــن بــعــض  يـــعـــانـــي مــنــتــخــب فـــرنـــســـا مــ
الهشاشة الدفاعية، حيث تلقى الفريق 
5 أهــــداف خـــال حملته فــي البطولة 
الــحــالــيــة. وعــجــز منتخب فــرنــســا عن 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه خـــال 
اته الخمسة في المونديال القطري  لقاء

حتى اآلن. 

مواجهات المنتخبين السابقة

 ورغـــــم أن الــمــنــتــخــبــيــن الــفــرنــســي 
ــبـــق أن الـــتـــقـــيـــا فــــي 7  والـــمـــغـــربـــي سـ
مـــبـــاريـــات مــــن قـــبـــل، لــكــنــهــا ســتــكــون 
ــــى بينهما فـــي كــأس  الــمــواجــهــة األولـ
العالم. وخال اللقاءات السابقة، حقق 
منتخب فرنسا 5 انتصارات، وفرض 

التعادل نفسه على لقاءين. 
ــن  ــيـ وتـــــــــرجـــــــــع آخـــــــــــر مـــــــواجـــــــهـــــــة بـ
المنتخبين إلى نوفمبر 2007، حينما 
تعادال 2 - 2 وديا.                     )د ب أ(

10:00م
المغرب x فرنسا

... وغريزمان وجيرو خال المباراة السابقة العبو منتخب المغرب خال مباراة سابقة

أكــد مـــدرب المنتخب المغربي وليد 
الركراكي، أن طموحه مع العبيه هو بلوغ 
المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، 
 إلى أن العبيه »سيقاتلون من أجل 

ً
الفتا

ذلك« عندما يواجهون فرنسا في دور 
األربعة على ملعب البيت في الخور.

وقــــــــال الـــــركـــــراكـــــي: »نـــتـــمـــنـــى أال 
ــا، ألنــــهــــم إذا  ــنـ ــمـ يـــحـــتـــرمـــنـــا خـــصـ
احترمونا مثلما فعلت المنتخبات 
التي واجهناها حتى اآلن في هذه 
البطولة، وكانوا في قمة مستواهم، 
فــســتــكــون مــهــمــتــنــا صــعــبــة. نحن 
واثـــقـــون بــأنــفــســنــا، ومــتــحــمــســون، 
بفضل مــشــوارنــا الــصــعــب فــي هــذه 
البطولة، فقبل كل مباراة تعتبرون أننا 
ســنــودع المسابقة، لكننا مــا زلــنــا هنا، 

وسنخوض نصف النهائي«.
وشــدد على أن مفتاح الفوز بالمباراة 
هو »الـــروح، روح الفريق، نحن نلعب من 
أجـــل المنتخب الــوطــنــي، ولــيــس الــنــادي. 
الكل يعمل ويقاتل، ويقدم أفضل ما لديه 
في كل مباراة يلعبها. لعبنا بروح عالية 
في المباريات السابقة، وهــذا أهم شيء 

في كرة القدم«.
وفيما أمل أن يكون الطموح والتعطش 
ر عن ثقته في مؤهات  ، عبَّ

ً
للفوز كافيا

المغرب، الراغب في »إعادة كتابة التاريخ، 
وأن نــضــع إفــريــقــيــا عــلــى قــمــة الــعــالــم. 
، فــأنــا أعـــرف أن 

ً
لكنني لست مجنونا

، كما أعرف أن كل هذه الروح 
ً
ذلك سيكون صعبا

والمعنويات والمحفزات ستكون مهمة، وستجعل 
 صعبة فــي الــفــوز علينا«. 

ً
مهمة فــرنــســا أيــضــا

وأضاف: »أعرف أن كل التوقعات ضدنا، لكن نحن 
على ثقة. ربما نحن مجانين، لكن من الجيد أن 
، إذا كانوا سيفكرون إننا متعبون، 

ً
تكون مجنونا

، فسيكونون 
ً
وهذا ما قالته منتخبات أخرى سابقا

مخطئين، أريد القول إننا لسنا متعبين، وإننا 
جاهزون للمباراة«.

وأردف: »نحن جاهزون للفوز باللقب ودخول 
ــل الــمــغــرب وإفــريــقــيــا والـــــدول  ــتـــاريـــخ، مـــن أجــ الـ
فــي طريق النمو، مــن أجــل إخوتنا الجزائريين 
والتونسيين والمصريين والليبيين، كل أولئك 
الذين حلموا برؤية منتخب إفريقي في نصف 
الــنــهــائــي والــنــهــائــي، هـــذه فــرصــتــنــا، ويــجــب أال 
 لتحقيق ذلك، 

ً
نضيعها، يجب أال ننتظر 40 عاما

 سنقوم بذلك، أنا ربما مجنون، لكننا لذلك 
ً
غــدا

نحن هنا، ولدينا فرصتنا، ونواجه فرنسا أفضل 
منتخب في العالم«.

وعن المواجهة بين الصديقين؛ أشرف حكيمي 
وكيليان مبابي، قال: »إذا كان هناك العب يعرف 
ب معه  كيليان أفضل مني، فهو حكيمي، ألنه يتدرَّ
، ولديه فكرة دقيقة عن هذا الاعب، لكن ذلك 

ً
يوميا

ر الكثير بالنسبة لنا، ولن نلجأ إلى خطة  لن يغيِّ
تكتيكية خاصة بكيليان«.

وأعــرب الركراكي عن أسفه، لكثرة اإلصابات 
في صفوف فريقه، وقال: »لدينا مصابون، لكننا 
 بسرعة، ولدينا جهاز طبي رفيع 

ً
نتعافى جيدا

 سارة«.
ً
المستوى، كل يوم يحمل لنا أخبارا

شدد المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، 
على صعوبة مواجهة فريقه لنظيره المغربي اليوم، في 
الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة 
 إلى أن منتخب »أســود األطلس« 

ً
 في قطر، مشيرا

ً
حاليا

محظوظ بامتاكه مؤازرة جماهيرية كبيرة في المونديال. 
 وقال ديشامب في المؤتمر الصحافي، أمس: »واجهنا 
صعوبات كبيرة خال مسيرتنا في البطولة، وتمكنا من 
تجاوزها. نتحلى بروح جيدة، وأظهرنا أننا جاهزون 
للتحديات التي نواجهها، واآلن نخوض مباراة بالغة 

األهمية«. 
وردا على سؤال عّما إذا كان قد فوجئ بمستوى العبيه 
بالبطولة، قال: »بالتأكيد كنت أثق بهم. لم يفاجئوني على 
اإلطاق«. وأضاف: »يجب علّي أن اختار الاعبين الذين 
اخترتهم وقد كنت أتابعهم يوما بيوم. إنهم يتعايشون 
مع بعضهم، وفي نهاية المطاف النتيجة هي كل ما يهم«.

وزاد: »كانت لدينا بعض اللحظات التي امتلكنا فيها 
روحا إيجابية في معسكر التدريب، وكل يوم من األيام 
التي أقضيها مع هذا الفريق هي أيام سعيدة، وإضافة إلى 
الاعبين هناك الطواقم الفنية األخرى الداعمة، لكن األمر 
الذي يحقق اللحمة بين كل هذه العناصر هي النتائج 

التي نحققها«. 
وعن رأيــه في فلسفة مــدرب المغرب، وليد الركراكي، 
قال: »أود أن اقول إن الركراكي قام بعمل وإنجاز استثنائي 
أهنئه عليه. لقد كان إنجازا مذها أن يصل إلى نصف 

نهائي كأس العالم، وهذا يثبت أنه مدرب قوي«. 
وكــشــف ديــشــامــب: »فــيــمــا يتعلق بــالــبــيــانــات لدينا 
ــر لنا هــذا الــنــوع مــن البيانات 

ّ
تكنولوجيا حديثة تــوف

واإلحصاءات، وتقّدم لنا معطيات أكثر مما كان متاحا 
لنا في الماضي حول عناصر فريقنا وعناصر الخصوم«. 

واســتــدرك: »ولكن تلك البيانات ليست دائما مفيدة 
ومثيرة لاهتمام، ألن المشكلة باإلحصاءات انها تقول 
لك شيئا ونقيضه، واألمــر يعتمد على تحليلك لها، 

ولكنها مهمة«. 
وعــن تحضيراته لمواجهة الــمــؤازرة الجماهيرية 

الــمــغــربــيــة، قـــال ديــشــامــب: »نــعــم الــمــغــرب لــديــه قــاعــدة 
جماهيرية داعمة كبيرة جــدا، وهــذا أمر مفيد، وهنيئا 
لهم بذلك. يمكن أن تكون األجواء صاخبة وطواقم العمل 

عندي، وأنا شخصيا راعيت ذلك المشهد«. 

دور غريزمان دور غريزمان 

 وحول دور غريزمان مع المنتخب، أوضح ديشامب 
»لــقــد لعب بطولة رائــعــة، ولــكــن نحن بحاجة إلــيــه ألن 
يتحلى بنفس القدر من الكفاءة في مباراة اليوم أيضا. 
إنه العب قادر على تغيير الفريق بأكمله، ألنه مجتهد 

وهو موهوب بالفطرة«.
 وأكــد ديشامب: »فــي تلك النسخة من كــأس العالم 
يـــؤدي جريزمان دورا مختلفا، لكن حتى اآلن أداؤه 
متميز، كما قلت سابقا. إنه يحب أن يدافع بقدر حبه 
للمهاجمة، وأن يصنع اللعب، ألنها مسؤوليته األولى«. 
وتطّرق ديشامب للحديث عن طريقة لعب منتخب 
المغرب، حيث قــال: »إنــه فريق يركز على التحوالت 
ا 

ّ
 من

ّ
السريعة والهجمات المرتدة. نحن سندافع، كل

سيلزم خطه ونترك الكرة في الوسط«. 
وألمح ديشامب إلى أن »كا المنتخبين لديه خطته 
في المباراة القابلة للتعديل. كل فريق يحاول تحقيق 
أعلى نسبة استحواذ. ليست الغاية هي االستحواذ، 
ولكنها وسيلة لتخلق فرصا للتسجيل«.       )د ب أ(

5 مواجهات فردية... َمْن سيتفوق على اآلخر؟
تتواجه فرنسا والمغرب اليوم األربعاء على مقعد 
فــي نــهــائــي مــونــديــال قــطــر 2022، وســتــكــون هناك 
مواجهات فردية بين العبين يعرف بعضهم بعضا 
جيدا في الدوري الفرنسي، وكذلك ثنائيات بين عدد 

من الاعبين على أرض الملعب.
وبــاإلضــافــة إلـــى الــمــواجــهــة بــيــن كيليان مبابي 
وأشرف حكيمي، الصديقين في باريس سان جرمان، 

هناك خمس مواجهات أخرى في هذه المباراة.

بونو - لوريس

أصبح ياسين بونو بطل المغرب، وهو في طريقه 
ألن يصبح الــحــارس األقـــل اســتــقــبــاال لــألهــداف في 
المسابقة، اهتزت شباكه مــرة واحــدة فقط، بفضل 
الدفاع الكبير لفريقه، ولكن بفضل موهبته أيضا، 

وتألق في ركات الترجيح أمام إسبانيا أيضا في 
ثمن النهائي.

ويمتلك حارس إشبيلية أفضل معدل تصديات 
في الدوري اإلسباني وأوروبا.

أمــا هوجو لوريس فهو ليس في مستواه الذي 
ظهر به قبل أربع سنوات، حين أصبح أحد العناصر 
األساسية لفوز فرنسا بمونديال روسيا. ويملك أقل 
معدل تصديات في هذا المونديال، ولكن إحصائياته 

تحسنت بشكل واضح في هذا المونديال.

أوناحي - غريزمان

أبـــرز لــويــس إنــريــكــي اســم أونــاحــي على خريطة 
كرة القدم العالمية، حين اعترف بقدرة الاعب في 

التضحية في مواجهة ثمن النهائي.

ويجسد العب آنجيه )22 عاما( الروح السائدة 
فــي المنتخب المغربي، فهو أكــثــر مــن جــرى في 
الــمــلــعــب خــــال الـــمـــبـــاريـــات األخــــيــــرة، وســيــكــون 
المسؤول عن تضيق الخناق على إخــراج الكرة 

الفرنسية لألمام، حيث يتواجد غريزمان.
وأصبح الاعب الفرنسي الــذي يلعب متأخرا 
في الهجوم لنقل الكرة لــألمــام، قائدا با منازع 
في صنع الخطورة واأللعاب للديوك، وستتوقف 
قدرته على تغذية الهجوم الفرنسي على تجاوز 

أوناحي.

بوفال - ديمبيلي

كــاهــمــا مـــســـؤول عـــن كــســر خـــطـــوط الــخــصــم؛ 
المغربي على الجهة الــيــســرى، والــفــرنــســي على 

اليمنى، ويتميزان بسرعة كبيرة. وغابت الفاعلية 
عن الاعب الفرنسي في األمتار األخيرة في بدايات 
الــمــبــاريــات، ولــكــن إســهــامــاتــه كــانــت تتحسن مع 

مرور الوقت، ولم يكمل أي مواجهة آلخرها.
أما بوفال، الذي يلعب في آنجيه، فأداؤه خال 
الــمــبــاريــات مــن األعــلــى إلـــى األســفــل، ولــكــن نظرا 
ألسلوب اللعب المغربي، فيتركز معظم عمله على 

إحباط األلعاب الفرنسية عن صنع الهجمات.

أمرابط - تشواميني 

تعتمد خطة كل فريق على أداء هذين الاعبين، 
الـــلـــذيـــن أصــبــحــا رئــــة خـــط الــــوســــط. ظــهــر العــب 
فــيــورنــتــنــيــا أمـــرابـــط كعنصر أســاســي فــي خطة 

الدفاع المغربي.

أمـــا تــشــوامــيــنــي فــهــو يــمــد وســـط مــلــعــب فرنسا 
بالصابة، وكان عنصرا أساسيا في وصول فرنسا 

إلى المحطة قبل األخيرة.

النصيري - جيرو

سجل أوليفيه جيرو أربعة أهداف في المونديال، 
جــعــلــتــه يــتــجــاوز تــيــيــري هـــنـــري كـــهـــداف تــاريــخــي 
لفرنسا، وهو في الـ 36 من عمره، يتطلع ألن يصبح 

أكبر العب يسجل خمسة أهداف في كأس العالم.
أما يوسف النصيري فبهدفه في مرمى البرتغال 
في ربع النهائي، أصبح الهداف التاريخي للمغرب 
فــي كــأس العالم، وإذا سجل هدفا فسيصبح رابــع 

العب إفريقي يسجل ثاثة أهداف في مونديال.
)إفي(

ديشامب يشدد على صعوبة المواجهةالركراكي: واثقون بأنفسنا

      ديشامب        وليد الركراكي
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لوريس: نلعب في أجواء معادية!لوريس: نلعب في أجواء معادية!
ــارس وقــائــد منتخب فرنسا  اعــتــبــر حـ
هوغو لوريس أن المباراة أمام المنتخب 
 
ً
المغربي ستجمع »فريقين قويين«، معتبرا
ــواء الــجــمــاهــيــريــة داخــــل الملعب  ــ أن األجـ
ستكون »معادية« لمصلحة أسود األطلس.

وقــــال لـــوريـــس، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
أمــس، »إنــهــا مــبــاراة بين فريقين قويين، 
فــريــقــيــن مــوهــوبــيــن، وكـــل مــنــتــخــب لــديــه 
 :

ً
هــدفــه، وهـــو الــتــأهــل لــلــنــهــائــي«، مضيفا

»لـــقـــد تــغــلــبــوا عــلــى بــلــجــيــكــا وإســبــانــيــا 
والبرتغال، وتأهلوا من دور المجموعات 
 ،

ً
في المركز األول في مجموعة صعبة جدا

هذا يخبرك أنهم فريق جيد وسيكونون 
 أقوياء«.

ً
خصوما

ــواء ســتــكــون معادية  ــ واعــتــبــر أن »األجـ

ــة الـــمـــشـــجـــعـــات  ــيـ ــبـ ــلـ داخــــــــل الـــمـــلـــعـــب، أغـ
والــمــشــجــعــيــن ســيــكــونــون ضـــدنـــا، لكننا 
جاهزون ألي شــيء. علينا أن نظهر أننا 
عــلــى اســتــعــداد لــرفــع الــمــســتــوى، إلـــى أن 

نكون في قمة مستوانا«.
وتابع: »إنه نصف النهائي. إنه نجاح 
لــلــمــغــرب بــــأن يــكــونــوا هــنــا، ولــكــنــهــم لن 
يتوقفوا ويريدون أن يصبحوا أبطااًل من 
ر 

ّ
 نحن نحض

ً
أجل بلدهم، وكما قلت سابقا

للمباراة على أنها نصف نهائي، ونصّب 
جــام تركيزنا عليها كي نضمن أال نندم 

في النهاية«.
وعــن مواجهة مواطنه كيليان مبابي 
مع زميله في باريس سان جرمان أشرف 
حكيمي، قــال لــوريــس الـــذي بــات الالعب 

 للمباريات الدولية مع بالده 
ً
األكثر خوضا

)143(، إنه »قد يكون من الصعب مواجهة 
ــيـــل لــــك فــــي الـــفـــريـــق، ألنـــكـــمـــا تــعــرفــان  زمـ
، لــكــن هــــذه فــرنــســا ضد 

ً
ــيـــدا بــعــضــكــمــا جـ

، لديك 
ً
المغرب. هناك العبون آخرون أيضا

العــبــون مثل )حكيم( زيــاش الــذي يمكنه 
 الــحــارس 

ً
أن يــحــدث الــفــارق، هــنــاك أيــضــا

يــاســيــن بــونــو الـــذي يلعب فــي إشبيلية، 
 
ً
 كبيرا

ً
وهــو حــارس كبير وسيقدم دافــعــا

: »فــي مقاربة المباراة، 
ً
لزمالئه«، مضيفا

نحن صــبــورون، ولكننا نــريــد أن نحسم 
األمور في أبكر وقت ممكن«.

 تعلم ياسين بونو التحلي بالصبر 
ــــي مـــســـيـــرتـــه، لـــكـــن حـــــــارس الـــمـــرمـــى  فـ
المغربي الذي بات اسمه على كل لسان، 
أثبت في مونديال قطر 2022 أنه رجل 

المراحل الكبيرة.
 في 

ً
هـــذا الـــحـــارس الــــذي كـــان بـــديـــال

الــظــل خـــالل كـــأس أمـــم إفــريــقــيــا 2017 
وكــأس العالم 2018 فــي روســيــا، صار 
 في مساعدة 

ً
 ومحوريا

ً
 رئيسا

ً
عنصرا

الــمــغــرب عــلــى إرســــاء مــعــايــيــر جــديــدة 
لــكــرة الــقــدم اإلفــريــقــيــة والــعــربــيــة خــالل 

مونديال قطر.
ــا،  ــيــ ــرواتــ ــى بــــونــــو مـــنـــتـــخـــب كــ ــ ــقـ ــ وأبـ
وصيف بطل 2018، في مأزق بباكورة 
مبارياته في المونديال، واختفى فجأة 
قبل انطالق مباراة الفوز 2 - صفر على 

بلجيكا بعد أداء النشيد الوطني.
وحل بداًل منه حينها منير القجوي 
المحمدي، قبل أن يعلن المدرب وليد 
 أن بونو شعر بتّوعك 

ً
الركراكي الحقا

ــبــــاراة  ــا فــــي مــ ــهـ إثـــــر ضــــربــــة تــــعــــّرض لـ
كرواتيا.

 ،
ً
ولــم يخطئ بــونــو، الــبــالــغ 31 عــامــا

منذ عودته ضد كندا، البلد الــذي ولد 
ـــن نــايــف  فــــيــــه، ورغــــــم هـــــدف عـــكـــســـي مـ
أكــرد، فــإن انتصار المغرب 2-1 حمله 
 المجموعة 

ً
إلى الدور الثاني متصدرا

السادسة.
وأقــصــى المغاربة إسبانيا بركالت 
الترجيح التي صد فيها بونو ركلتين، 
فبلغوا ربع النهائي وأطاحوا البرتغال 
وأحــــالم كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، وكـــان 
بونو رجــل الــمــبــاراة فــي المناسبتين، 
وهــو يــعــرف أكــثــر مــن أي شــخــص آخــر 
أن هذا التألق هو نتيجة رحلة طويلة 

وشاقة.
واكتشفت كرة القدم األوروبية اسمه 
خــــالل مــســيــرة إشــبــيــلــيــة الــمــذهــلــة فــي 
مــســابــقــة الــــــدوري األوروبـــــــي. فـــي ذلــك 

ــأداء  ــ ــو بــ ــونــ ــرز بــ ــ ــيــــف، بــ الــــصــ
 فـــي ربـــع الــنــهــائــي 

ً
رائــــع جــــدا

ضد ولفرهامبتون اإلنكليزي 
)تــــــــــصــــــــــدى لـــــــركـــــــلـــــــة جـــــــــــــزاء( 
وخاصة في نصف النهائي 
ضــــد مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
اإلنـــكـــلـــيـــزي، حــيــث ســمــحــت 
تــصــديــاتــه الــرائــعــة للنادي 
األنــدلــســي ببلوغ الــمــبــاراة 
ــيــــة، ثـــــم الـــتـــتـــويـــج  ــنــــهــــائــ الــ

باللقب.
ــل إشـــبـــيـــلـــيـــة  ــ ــ ــعَّ ــ وفــ
بند الشراء في عقده 
مــقــابــل أربــعــة ماليين 

 ،
ً
يـــورو لــيــضــمــه نــهــائــيــا

ثم مدده في أبريل الماضي حتى 
يونيو 2025 مع زيادة راتبه.

واحــــــتــــــاج بـــــونـــــو، الــــــــذي يــتــمــيــز 
 
ً
بــالــلــعــب بــقــدمــيــه، إلـــى الــوقــت أيــضــا

ــع مــنــتــخــب بـــــالده،  لـــتـــرك بــصــمــتــه مــ
واستدعي إلى صفوف المنتخب األول 
منذ عام 2012 بعدما دافــع عن ألوان 

جميع فئاته العمرية، وخاض مباراته 
الدولية األولى عام 2014، وانتظر حتى 
2019، تــحــت قـــيـــادة الــبــوســنــي وحــيــد 
خــلــيــلــودجــيــتــش، ليصبح الــرقــم واحــد 

في عرين »أسود األطلس«.

لوريس

عرين األسود يحرسه بونو

   ياسين بونو

فاران: لن نستخف 
بقوة المغرب

أصــر مــدافــع منتخب فرنسا رافــايــل فــاران 
عــلــى أنـــه لــن يــكــون هــنــاك أي تــهــاون مــن قبل 
أبطال العالم عندما يواجهون المغرب، مفاجأة 
البطولة، في الدور نصف النهائي من مونديال 

قطر 2022.
بــعــد الـــفـــوز عــلــى إنــكــلــتــرا فـــي الــــــدور ربــع 
 
ً
النهائي 2-1، ُيعد المنتخب الفرنسي مرشحا
 للتأهل إلــى الــمــبــاراة النهائية وإحـــراز 

ً
قــويــا

الــلــقــب، رغــم أن المنتخب المغربي نجح في 
 خالل األدوار 

ً
إقصاء إسبانيا والبرتغال تواليا

اإلقصائية في قطر.
ــال فـــــاران، الــفــائــز بــكــأس الــعــالــم 2018،  وقــ
عندما ُســئــل عــن خطر الثقة الـــزائـــدة: »لدينا 
خبرة كافية في الفريق، حتى ال نقع في هذا 

الفخ«.
وأضــــــــاف: »نـــحـــن نــعــلــم أن الـــمـــغـــرب لــيــس 
ــر مـــتـــروك لــنــا كــالعــبــيــن  ــ هــنــا بــالــصــدفــة. األمـ
مخضرمين لــلــتــأكــد مــن أن الــجــمــيــع مستعد 

لمعركة أخرى«.
وصـــلـــت فــرنــســا إلــــى الـــهـــدف الـــــذي حـــدده 
االتحاد الفرنسي لكرة القدم بالوصول إلى دور 
األربعة، لكن فاران، مدافع مانشستر يونايتد 
اإلنــكــلــيــزي، قـــال إن الــفــريــق متعطش لمكان 
في المباراة النهائية، األحد، ضد الفائز بين 

األرجنتين وكرواتيا.
ــــاف: »لــيــس مــن الــســهــل الـــوصـــول إلــى  وأضـ
نصف نهائي كــأس الــعــالــم، لــذا نحن سعداء 
، لكن الهدف الحقيقي الوحيد هو الفوز 

ً
جــدا

.»
ً
بها. هذا هو الهدف دائما

بدوره، أشاد زميله في المنتخب الفرنسي 
جــول كونديه بالفريق المغربي، الــذي صنع 
الــتــاريــخ، بعدما أصبح أول منتخب إفريقي 

وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.
وقال العب برشلونة اإلسباني: »إنه فريق 
 ،

ً
، ويلعب بخطوط متقاربة جدا

ً
متالحم جــدا

ويمنحون الالعب القليل من الوقت مع الكرة 
لتنظيم أموره«.

 بسرعة كبيرة، لذا 
ً
وتابع: »يركضون أيضا

نحتاج للعب بلمسات قليلة، وأن نحرك الكرة 
 لزعزعة توازنهم«.                 )أ ف ب(

ً
سريعا

أوناحي... صناعة محلية بمؤهالت عالمية
عــز الــديــن أونـــاحـــي مــنــتــوج مــحــلــي بــمــؤهــالت 
ــق مـــدرب الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي 

ّ
عــالــمــيــة »هــكــذا عــل

على تألق صانع ألــعــاب أســود األطــلــس، وفريق 
أنجيه الفرنسي الواعد في مونديال قطر 2022 
لكرة القدم، ومساهمته الكبيرة في بلوغه نصف 

النهائي للمرة األولى في تاريخه.
وانــــهــــالــــت اإلشـــــــــادات عـــلـــى أونـــــاحـــــي، إحــــدى 
الركائز األساسية للركراكي في وسط الملعب، 
إلـــى جــانــب ســفــيــان أمـــرابـــط وســلــيــم أمــــالح، من 
كــل صــوب وحـــدب، وأبــرزهــا مــن مــدرب إسبانيا 

ــي، الـــــــذي أبــــدى  ــكــ ــريــ لــــويــــس إنــ
ــة  ــلـــونـ ــه الــــســــابــــق بـــرشـ ــقــ ــريــ فــ
اهتمامه بالتعاقد مع الواعد 
الــــمــــغــــربــــي حــــســــب صـــحـــيـــفـــة 
موندو ديبورتيفو اإلسبانية.

وتـــألـــق أونـــاحـــي ومــواطــنــه 
ســــــــفــــــــيــــــــان بـــــــــــوفـــــــــــال فــــي 

الـــمـــونـــديـــال دفــــع مــالــك 
ورئــــــــــــيــــــــــــس أنــــــجــــــيــــــه 
الــــــجــــــزائــــــري األصــــــل 
إلــــــــــــى االســـــــتـــــــعـــــــداد 
لــبــيــعــهــمــا فـــي فــتــرة 
االنتقاالت الشتوية 
أو الصيفية طالما 
ارتـــفـــعـــت قــيــمــتــهــمــا 
الـــــــتـــــــســـــــويـــــــقـــــــيـــــــة، 
وكــــشــــف أونــــاحــــي 
مــــــــــــرات عــــــــــدة أنـــــه 
ــهــــم لـــعـــبـــه  ــلــ ــتــ يــــســ
مـــــــــن الــــنــــجــــمــــيــــن 

الـــــــــــســـــــــــابـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــن 
ــا  ــتـ ــيـــسـ ــيـ اإلســــــبــــــانــــــي أنــــــــدريــــــــس إنـ

والــبــرازيــلــي كـــاكـــا. بــنــيــتــه الــجــســديــة 
1.82 يجعالنه  النحيفة وطــولــه البالغ 

 بسبب فنياته 
ً
عرضة لإلصابات، خصوصا

العالية والتدخالت القوية لمنافسيه.
وولـــد أونــاحــي فــي 19 أبــريــل 2000 فــي الـــدار 
البيضاء لعائلة كروية، فشقيقاه األكبر واألصغر 
 على مستوى الهواة في المغرب، 

ً
يلعبان أيضا

كــمــا أنــه ابــن خــالــة مــدافــع الــجــيــش الملكي رضــا 
(، وبــدأ مداعبة الكرة في سن 

ً
مهناوي )21 عاما

 بالخامسة مــن عــمــره، وانضم 
ً
مبكرة، وتــحــديــدا

إلى صفوف الرجاء البيضاوي للصغار، قبل أن 

ينتقل عام 2015 إلى أكاديمية محمد السادس 
بضواحي مدينة القراصنة، التي يفصلها نهر 

أبي رقراق عن العاصمة الرباط.
2018، انـــــتـــــقـــــل إلــــــــــى صــــفــــوف  وفــــــــــي عــــــــــام 
ستراسبورغ الفرنسي، لكنه لم يلعب أي مباراة 
ــــف )أو إس( أفــــرانــــش  ــ ــم إلـــــى فــــريــــق رديـ ــانـــضـ فـ
ــة الــــخــــامــــســــة فـــــي 3 أغــــســــطــــس 2020  ــ ــــدرجـ ــالـ ــ بـ
ــبــــت نــفــســه صــانــع  ــر، وأثــ ــ ــقـــال حـ ــتـ فــــي صــفــقــة انـ
ألــعــاب الــفــريــق مــن خــالل إظــهــار مــهــاراتــه الفنية 
ومراوغاته وتمريراته الحاسمة، ولعب معه 27 

مباراة بالدوري وسجل 5 أهداف.
وانــتــقــل أونـــاحـــي إلـــى صــفــوف أنــجــيــه فــي 14 
ــنــــوات، وفـــــرض نــفــســه  يــولــيــو 2021 لـــمـــدة 4 ســ
ـــوّجـــه لـــه الــــدعــــوة مـــن الـــمـــدرب 

ُ
فـــي تــشــكــيــلــتــه لـــت

وحــيــد خليلودجيتش لــلــدفــاع عــن ألـــوان أســود 
األطــلــس فــي نــهــائــيــات كــأس أمــم إفريقيا 
ــه  ــاراتـ ــبـ ــالــــكــــامــــيــــرون، وخـــــــاض مـ بــ
ــا بـــالـــجـــولـــة  ــانــ ــــد غــ األولــــــــى ضـ
األولــــــــــى فـــــي 10 ديـــســـمـــبـــر 
2021، وســــجــــل هـــدفـــيـــن 
نــــــا  كــــــا  ، ن آل ا حـــــــتـــــــى 
ثنائية غالية في 
مــرمــى الكونغو 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
ــي إيـــــــــاب الـــــــدور  ــ فــ
الـــــــحـــــــاســـــــم الـــــمـــــؤهـــــل 

لمونديال قطر.

أوناحي

تشواميني... العب الظل الهائل
 مثل نغولو كــانــتــي، ونــاضــج على غـــرار بول 

ٌ
ثمين

بوغبا، هو العب الوسط الدفاعي أوريليان تشواميني، 
الذي مأل فراغ شيوخ خط الوسط الفرنسي في مونديال 
قطر 2022، حيث تــولــى مسؤولياته فــي ســن الثانية 
 في 

ً
والعشرين برصانة وكــرم وشغف ال يــزال مطلوبا

بعض األحيان.
أمـــام إنكلترا السبت )2-1( فــي ربــع الــنــهــائــي، سرق 
العــب الــظــل »الــهــائــل« هـــذا، كما يصفه صديقه يوسف 
فوفانا، األضواء كلها، أواًل بإيجابية افتتاح التسجيل 
من تسديدة رائعة بعيدة المدى )17(، ثم بسلبية منح 
واحدة من ركلتي جزاء تحّصل عليهما اإلنكليز، وسجلها 

هاري كين ليدرك بها التعادل )53(.
ورغــم ذلــك، فــإن تلك الغرابة لن تثير الشكوك حيال 
الثقة التي منحه إياها ديدييه ديشان منذ ظهوره األول 
مع المنتخب في سبتمبر 2021، ولعب تشواميني 19 

 في 14 منها.
ً
مباراة من أصل 20 ممكنة، وكان أساسيا

 فـــي كل 
ً
وفــــي كــــأس الـــعـــالـــم بــقــطــر، شـــــارك أســـاســـيـــا

المباريات، وهو تفّرد مرجعه إلى موهبته أواًل أكثر منه 
إلى النقص في مقاعد البدالء، ومنذ بداية المونديال 
لعب الشغوف بكرة السلة األميركية دوره كحارس أمام 
الدفاع بـ »رصانة«، وهي كلمة استخدمها هو، مع احترام 

تعليمات ديشان بدقة.
ويغلب على نسخة 
»الــــــــــزرق« الـــحـــالـــيـــة فــي 

مونديال قطر 2022 وجه 
ذو طــابــع هــجــومــي، مع 

الــربــاعــي كــيــلــيــان مبابي 
وعــــــثــــــمــــــان ديــــمــــبــــلــــي 

وأنــــطــــوان غــريــزمــان 
وأولــيــفــيــيــه جــيــرو، 
مع دعم من المدافع 
تــيــو هــيــرنــانــديــز 
وحــــتــــى أدريــــــــان 

رابيو.

ضد إنكلترا، تدفقت األضواء على تشواميني بافتتاح 
التسجيل في واحدة من تجاوزاته النادرة.

وسيطر »ال ماكينا« )اآللــة( وهــو لقبه في إسبانيا، 
بــهــدوء عــلــى تــمــريــرة مــن أنــطــوان غــريــزمــان، وبــتــوازن 
 
ً
مثالي أطلق العنان لتسديدة قوية على بعد 24 مترا
مــن المرمى اإلنكليزي، تسديدة صاروخية بأسلوب 

»بوغبوم«.
 إصبعه على 

ً
وباحتفاليته الجدية بالهدف واضعا

صــدغــه، بــاتــت الــمــقــارنــة أعــمــق مــع بــوغــبــا، وتــبــقــت له 
مباراتان ليسير على خطى »معلمه« أحد أعمدة لقب عام 
 على الغياب في هذه البطولة.

ً
رغم قسرا

ُ
2018، والذي أ

غياب عن التدريبات

ــاب العـــبـــا الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي  مـــن جـــانـــب آخـــــر، غــ
دايو اوباميكانو وأوريليان تشواميني عن التمارين 
الجماعية أمس األول في الدوحة، قبل يومين من مباراة 
نصف نهائي مــونــديــال 2022 أمـــام الــمــغــرب، حسبما 

الحظ صحافيو وكالة فرانس برس.
هلت الحصة التدريبية بفترة إحماء تحت قيادة 

ُ
واست

المعد البدني سيريل موين خالل فترة الربع الساعة 
االولى المخصصة للصحافيين.

ــــال مــدريــد  ــــان العــــب وســــط ريـ وكـ
االسباني تشواميني تعرض لكدمة 
في ربلة الساق أمام إنكلترا السبت 
ــا يــفــســر  ــائـــي، وهـــــو مــ ــهـ ــنـ ــي ربـــــع الـ فــ

االحتياطات المتخذة.
وذكــــرت صحيفة ليكيب الــيــومــيــة أن 
مدافع بايرن ميونيخ االلماني اوباميكانو 
يعاني من التهاب في الحلق.              
)أ ف ب(

تشواميني

https://www.aljarida.com/article/7888
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أظــهــرت فرنسا أمـــام إنكلترا أنها 
 عـــلـــى كــيــلــيــان 

ً
ــا ــريــ ال تـــعـــتـــمـــد حــــصــ

 
ً
مــبــابــي الــــذي وجــــد نــفــســه مــحــاصــرا
من قبل دفاع »األسود الثالثة«، فكان 
مخضرمو أبطال العالم على الموعد 
بــــــأداء جــمــاعــي مــنــح فـــريـــق ديــديــيــه 
ديشان بطاقة العبور )2-1( الى نصف 

نهائي مونديال قطر.
وبعدما وجد طريقه الى الشباك في 
كل من المباريات األربــع التي شارك 
 بالنهائيات القطرية، 

ً
فيها أساسيا

بــدا مهاجم »الــديــوك« ونجمهم األول 
 عن ايجاد الحلول أمام الدفاع 

ً
عاجزا

اإلنكليزي.

ــم يــــجــــد نــــجــــم بـــــاريـــــس ســــان  ــ ــ ولـ
جــرمــان طريقة للتخلص مــن كايل 
ــفـــل عــلــيــه الــمــنــافــذ،  ــــذي أقـ ــر الــ ــ ووكــ
واكتفى بمحاولة واحدة على مرمى 
الــــحــــارس جـــــــوردان بـــيـــكـــفـــورد، في 
 لمبارياته 

ً
سيناريو مغاير تماما

الـــســـابـــقـــة الـــتـــي شـــهـــدت كــــل مــنــهــا 
خمس تسديدات له على أقل تقدير، 
باستثناء اللقاء ضد تونس )2-1( 
ــارك فــيــه كــبــديــل لـــمـــدة 40  ــ ــــذي شـ الـ
دقــيــقــة، واكــتــفــى بــالــتــســديــد خــاللــه 

ثالث مرات.
وقــــد تـــكـــون األرقـــــــام الــشــخــصــيــة 
من أهدافه الرئيسية في المونديال 

القطري، السيما لقب الهداف، لكن 
 مــا قــد يعتبر 

ً
مــبــابــي وضـــع جــانــبــا

ــيـــة، واحـــتـــفـــل بــصــخــب بــعــدمــا  أنـــانـ
سجل أوليفييه جيرو هدف التقدم 
 
ً
الــثــانــي لــفــرنــســا، ثـــم انــفــجــر فــرحــا

عــنــدمــا شــاهــد قــائــد إنــكــلــتــرا هــاري 
كــيــن يـــفـــرط فـــي الـــتـــعـــادل 2-2 بعد 

إهداره ركلة جزاء لبالده.
أمــام الــمــغــرب، يعرف »كيكي« أن 
بــالده تعول عليه ليخرج فائزا من 
مبارزته مع صديقه العزيز وزميله 

في سان جرمان أشرف حكيمي.
ــيـــت فــــي الــــخــــور،  ــبـ فــــي مـــلـــعـــب الـ
أبـــدع قـــادة الــديــوك بأقصى سرعة. 

مــع تــصــديــاتــه الــســت يـــوم مــبــاراتــه 
الدولية القياسية الـ143، كان هوغو 
لوريس سيتوج بجائزة أفضل العب 
في المباراة لو لم يتم منحها إلى 
جيرو صاحب هدف الفوز بضربة 

رأسية قاتلة.

جيرو يزيد غلته

من جهته، رفــع جيرو )36 عاما( 
غلته من األهـــداف في البطولة إلى 
أربعة، بعدما صام عن التهديف في 
نسخة 2018، واعترف ابن غرونوبل 
بأن هذا الهدف الدولي الـــ53 »ربما 

ــثــــر« مــــن الــــهــــدف 52  ــل أكــ ــمـ ــان أجـ ــ كـ
الــــمــــرادف لـــرقـــم قــيــاســي »لـــقـــد كــان 

شعورا ال يوصف«.
لن تكتمل الوصفة بدون إضافة 
الــمــكــون اآلخــــر أنـــطـــوان غــريــزمــان، 
حــيــث مـــرر صــانــع ألـــعـــاب أتلتيكو 
مدريد اإلسباني كرتين حاسمتين، 
بــيــنــهــمــا كـــرة مــقــشــرة لــجــيــرو، كما 
ــــرى، عـــن شــراســة  ــان، مـــرة أخـ ــ أنـــه أبـ
دفاعية من خالل تدخالته الكثيرة 
وعودته لمساندة الدفاع في أكثر من 
مناسبة، وهي مهمة حاسمة لفرض 
التوازن الجماعي لمنتخب ديدييه 
ديــشــان الــــذي تــــردد لــفــتــرة طــويــلــة، 

في الماضي، إلشراك أربعة العبين 
يميلون إلى الهجوم.

وبــعــدمــا تــلــقــى ضـــربـــات موجعة 
بـــســـبـــب اإلصـــــابـــــات الـــكـــثـــيـــرة الــتــي 
ــــول  ــعــــرض لـــهـــا قـــبـــل الـــبـــطـــولـــة )بـ تــ
بوغبا، كريم بنزيمة، لوكا هرنانديز، 
بريسنل كيمبيمبي(، بدا المنتخب 
الفرنسي متالحما، وكــان الصمود 
ضــروريــا أمـــام الــهــجــمــات المتكررة 
لــإنــكــلــيــز واســـتـــعـــادة الـــتـــوازن بعد 
خطأين فادحين داخل المنطقة كان 
بإمكان تشواميني وتيو هرنانديز 

تجنبهما.

العبو فرنسا بعد الفوز على إنكلترا في ربع النهائي

بودربالة: نطمح لبلوغ النهائي... ومواجهة فرنسا أسعدتنا
»نحن بين أفضل أربعة منتخبات 
في العالم، هذا رائع«، هكذا هلل نجم 
الــمــغــرب الــســابــق عـــزيـــز بـــودربـــالـــة، 
، فــي لــقــاء مــع »فــرانــس بــرس« 

ً
مــعــبــرا

عن سعادته لخوض »أسود األطلس« 
نــصــف نــهــائــي مــونــديــال قــطــر 2022 
فــي كــرة الــقــدم األربــعــاء ضــد فرنسا 
للمّرة األولى في التاريخ، متفّوقين 
عــلــى جــيــل 1986 الـــذي قـــاده لــبــلــوغ 

ثمن النهائي.
• كيف تعيش ملحمة المغرب؟

 مـــا يـــحـــدث لــنــا اســتــثــنــائــي، هــذا 
تأهل تاريخي، ليس فقط للمغرب، 
 القارة 

ً
بل للبالد العربية وخصوصا

ــاء هــنــا فــي  ــيـ اإلفـــريـــقـــيـــة. تـــحـــدث أشـ
 ،

ً
مــونــديــال قــطــر لــم نــشــهــدهــا ســابــقــا

مــع تأهل المغرب لنصف النهائي. 
ولــــم تــنــتــه األمــــــور عـــنـــد هــــذا الـــحـــد، 
نــطــمــح لــبــلــوغ الــنــهــائــي. نــحــن بــيــن 
أفــضــل أربــعــة منتخبات فــي العالم، 

هذا رائع، انه هذيان!
• أال تشعر بأي ندم للتوقف عند 
دور الــــــ16 فـــي مـــونـــديـــال الــمــكــســيــك 

1986؟
ــم، نـــعـــم )يـــضـــحـــك(! طــرحــنــا  ــعـ * نـ
 هذا السؤال، فريقنا في 1986 

ً
دوما

ــد، لــكــن  ــعـ ــان بـــمـــقـــدوره الــــذهــــاب أبـ كــ
لـــســـوء الـــحـــظ وقــعــنــا عــلــى ألــمــانــيــا 
الــغــربــيــة الــتــي بــلــغــت الــنــهــائــي. ضد 
فريق آخر، وبنوعية الالعبين التي 
امــتــلــكــنــا وقــتــهــا، كـــان باستطاعتنا 

بلوغ ربع النهائي.
• هل لديك أخبار من المغرب؟

 ما يحصل هناك جنوني! الجميع 
خرج منذ ثالث مباريات. ما حصل 
 يوم 

ً
في مدن البالد كافة كان خياليا

السبت. ليس فقط في المغرب، انما 
في كافة الدول العربية. هذا رائع.

ــك بــعــمــل الــــمــــدرب ولــيــد  ــ ــا رأيـ • مـ
الركراكي؟

نــجــح فـــي تــوحــيــد الــجــمــيــع. لعب 
عــلــى الـــوتـــر الــذهــنــي لــالعــبــيــن، النــه 
نــفــس فــريــق وحــيــد خــلــيــلــودجــيــتــش 
)المدرب البوسني المقال قبل أشهر 
، إلــى 

ً
قــلــيــلــة(. غــّيــر األســـلـــوب تــمــامــا

خـــطـــة 4-1-4-1 الـــتـــي تــعــمــل بــشــكــل 
جّيد حتى اآلن. الفريق لم يستقبل 
ســوى هــدف وحيد وجــاء عن طريق 
ــر الركراكي الثقة، وخلق 

ّ
الخطأ. وف

وا عن عقدة 
ّ
األجــواء وقــال لهم: تخل

القول إننا نواجه أفضل المنتخبات 
الــعــالــمــيــة، مـــع أفــضــل الــالعــبــيــن في 
العالم، وانهم من الفئة األولى فيما 
، أنــتــم 

ً
ــدا ــ نــحــن مــن الــفــئــة الــثــالــثــة. أبـ

رجـــــال مــثــلــهــم، تــلــعــبــون فــــي أنـــديـــة 
كبيرة مثلهم.

• كيف تقّيم هذا الفريق؟
ــرب أســـــــــــلـــــــــــوب مــــــمــــــّيــــــز،  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
ــو الـــفـــريـــق األكـــثـــر  ــات. هــ ــراوغــ ــمــ ــالــ بــ
مـــــــراوغـــــــة فــــــي الــــنــــهــــائــــيــــات. يـــتـــرك 
الخصم يستحوذ، لكنه يخرج الكرة 
بتمريرات قصيرة وتغيير في طريقة 

اللعب. وجــدت ان المغرب استخدم 
 اللعب العمودي. في تمريرتين 

ً
كثيرا

أو ثــالث يصلون إلــى منطقة الـــ 16 
للفريق الخصم.

• هل تخشى االرهاق والغيابات 
ضد فرنسا؟

ربـــمـــا مـــن قـــبـــل، لـــكـــن بـــعـــد دخـــول 
أمثال )بــدر( بانون، و)أشــرف( داري 
أو )جـــــواد( الــيــامــيــق، فــقــد تــعــامــلــوا 
بشكل جــّيــد مــع الــظــروف. أعــتــقــد ان 
ــان( ســايــس سيتواجد.  )الــقــائــد رومـ
)نايف( أكرد، كال. لكن بديل )نصير( 
ــزراوي، )يـــحـــيـــى( عــطــيــة الـــلـــه كــان  ــ ــ مـ
من بين األفضل ضد البرتغال على 
ــّرر كــرة  الــجــهــة الــيــســرى، وهـــو مــن مـ
ــــدف. هـــــذا الـــفـــريـــق رائـــــــع. جـــرى  ــهـ ــ الـ
، مــــع العــبــيــن 

ً
ــرا ــيــ ــثــ ، تـــعـــب كــ

ً
ــرا ــيــ ــثــ كــ

مـــصـــابـــيـــن مـــثـــل )أشــــــــرف( حــكــيــمــي، 
وحتى )حكيم( زياش اللذين يزوران 
العيادة بعد كل مباراة، كما يعاني 
 

ّ
ــرابــــط مــــن آالم فــــي كـــل )ســـفـــيـــان( أمــ
مــّرة نقول إنهم سينهارون. لكن ال، 
 بنفس االيقاع وبنفس 

ً
يلعبون دوما

رغبة الفوز.
• كيف تتوقع نصف النهائي؟

ــتـــخـــب  ــنـ فـــــرنـــــســـــا هــــــــي أفــــــضــــــل مـ
، حـــامـــلـــة الــلــقــب. 

ً
فــــي الـــعـــالـــم راهــــنــــا

بصراحة، اعتقد ان جميع المغاربة 
كانوا يتمنون مالقاة فرنسا، ألننا 
 الكرة الفرنسية، ونحب 

ً
نعرف جيدا

ــا عــلــى  ـــلـــنـــا فــــرنــــســ
ّ

ــيــــن. فـــض الــــالعــــبــ
إنــكــلــتــرا، الــبــلــدان يــعــرفــان بعضهما 

.
ً
جيدا

بودربالة

28% من األلمان يتوقعون 
فوز فرنسا بالمونديال

يــعــتــبــر األلــــمــــان فــرنــســا 
المرشح األوفر حظا للفوز 
ببطولة كــأس الــعــالــم لكرة 

القدم في قطر. 
وأظــهــر اســتــطــالع أجـــراه 
مــعــهــد »يــــوجــــوف« لــقــيــاس 
ــرأي أن %28  ــ ــ مــــؤشــــرات الـ
ــدون  ــقــ ــتــ ــعــ مـــــــن األلــــــــمــــــــان يــ
أن الـــمـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي 
ســــيــــصــــبــــح بــــطــــل الــــعــــالــــم، 
وسيدافع بنجاح عــن لقبه 
الـــذي فـــاز بــه فــي مــونــديــال 
2018، وفي المقابل يتوقع 
14% مــن األلـــمـــان أن تــفــوز 
ــن مـــــــع الــــنــــجــــم  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ األرجــ
لــيــونــيــل ميسي بالبطولة، 
بينما تــوقــع 12% فــقــط أن 
يــذهــب اللقب إلــى المغرب. 

ــل مــــن 10% أن  ــ وتــــوقــــع أقــ
يــفــوز الــمــنــتــخــب الــكــرواتــي 

بالبطولة. 
ولم يدل 37% من الذين 
ــطــــالع بـــأي  ــتــ شـــمـــلـــهـــم االســ
توقعات. وشمل االستطالع، 
ــــري يـــوم االثــنــيــن،  جـ

ُ
الــــذي أ

 فوق 18 عاما. 
ً
2823 ألمانيا

)د ب أ(

ظل األمــر طــوال أشهر السر األكبر 
ــرة الـــقـــدم. هـــل ســيــســتــمــر  فـــي عـــالـــم كــ
ــــس ســـان  ــاريـ ــ ــع بـ ــ ــيـــان مـــبـــابـــي مـ ــلـ ــيـ كـ
جـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي أم ســيــنــتــقــل إلـــى 
ريال مدريد اإلسباني؟ عجز الكل عن 
اإلجابة، وحين أعلن المهاجم في 
مــايــو الــمــاضــي أنــه مستمر مع 
الــفــريــق الــبــاريــســي، اعــتــرف 
جــــمــــيــــع زمـــــــالئـــــــه بـــأنـــهـــم 
ــتـــى  جـــــهـــــلـــــوا قــــــــــــــراره حـ

اللحظة األخيرة.
هل كانوا »جميعهم« 
؟ ال. لــــقــــد عــــرف 

ً
فـــــعـــــال

الـــــــمـــــــغـــــــربـــــــي أشــــــــــرف 
حــكــيــمــي األمـــر قبلها 
بــعــدة أيـــام، كما قال 
بنفسه ليكشف عن 
حـــــجـــــم الـــــصـــــداقـــــة 
الـــــــهـــــــائـــــــلـــــــة الـــــتـــــي 
تــــجــــمــــع بـــيـــنـــهـــمـــا 

داخــل صــفــوف بــاريــس ســان جــرمــان، 
وهــي صداقة ستتم تنحيتها جانبا 
حين يلتقي الالعبان اليوم في نصف 
ــال قـــطـــر 2022 بــيــن  ــديــ ــونــ ــائـــي مــ ــهـ نـ

فرنسا والمغرب.
وانــتــقــل حكيمي إلــى بــاريــس سان 
جـــرمـــان فـــي صــيــف 2021 قـــادمـــا مــن 
ــي، كـــأحـــد أهـــم  ــالــ ــطــ إنـــتـــر مـــيـــالن اإليــ

صفقات هذا الموسم.
ومـــنـــذ انـــتـــقـــالـــه إلــــى بـــاريـــس ســـان 
ــه مـــبـــابـــي بــعــنــايــتــه،  ــاطــ ــــان، أحــ ــرمـ ــ جـ
وصار مرشده في مالعب التدريب في 
ناديه الجديد، ومستشاره في غرفة 
المالبس، والخبير الذي يعرفه على 

خبايا المدينة.
وخالل تلك الشهور التي سيطرت 
فــيــهــا »عـــشـــيـــرة التــيــنــيــة« عــلــى غــرف 
مالبس باريس سان جرمان حين كان 
األرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو بوكيتينو 
مدربا للفريق، عثر مبابي في الظهير 

األيمن على الشريك الضروري لكيال 
يفقد تأثيره، ووجد فيه مسعاه.

ال مجال للمزاحال مجال للمزاح

وفــي معسكر بــاريــس ســان جــرمــان في 
مايو الماضي بالدوحة ظهر الصديقان في 
لقاء مع قناة النادي، وتحولت نبوءة مازحة 
أطلقاها إلى حقيقة. وقال مبابي وهو يمزح 
ــذاك: هــنــا )أي فــي الـــدوحـــة( ســألــعــب مع  ــ آنـ
صديقي، وسأضطر إلى تدميره. سينكسر 
قلبي حين أفعلها، فأجابه حكيمي بنفس 

النبرة الضاحكة: بل أنا من سيدمرك.
ــيـــوم لـــن يــصــبــح ثــمــة مـــجـــال لــلــمــزاح.  الـ
ســيــجــب عــلــى مــبــابــي أن يــكــســر الــحــصــن 
المغربي من الجبهة اليسرى، وسيجب على 
حكيمي أن يواجهه. ستطق مواجهتهما 
شـــررا، فكل منهما فــي حالة فنية وبدنية 

رائعة ويرغب في كتابة التاريخ لبالده.
)إفي(

صداقة مبابي وحكيمي أمام اختبار صعبصداقة مبابي وحكيمي أمام اختبار صعب

مبابيحكيمي

https://www.aljarida.com/article/7895
https://www.aljarida.com/article/7897
https://www.aljarida.com/article/7900
https://www.aljarida.com/article/7905


    المباراة في سطور

المباراة: األرجنتين - كرواتيا 0-3
الملعب: استاد لوسيل

ً
الجمهور: 88966 متفرجا

الدور نصف النهائي
الحكم: اإليطالي دانييلي أورساتو

األهداف:
األرجنتين: ليونيل ميسي )34 من ركلة جزاء(، خوليان ألفاريس )39 

و69(

اإلنذارات:
األرجنتين: كريستيان روميرو )68(، نيكوالس أوتامندي )71(

كـــــرواتـــــيـــــا: دومـــيـــنـــيـــك لـــيـــفـــاكـــوفـــيـــتـــش )32(، مــاتــيــو 
كوفاتشيتش )32(

الطرد:
كرواتيا: مساعد المدرب 
ماريو ماندجوكيتش )35(

التشكيلتان:
األرجنتين: إيميليانو مارتينيس - ناهونيل مولينا )خــوان فويث 
86(، كريستيان روميرو، نيكوالس أوتامندي، نيكوالس تاليافيكو - 
أليكسيس ماك أليستر )أنخل كوريا 86(، إنسو فرنانديس، رودريغو 
دي بول )إيسيكييل باالسيوس 74(، ليوناردو باريديس )ليساندرو 

مارتينيس 62(- ليونيل ميسي، خوليان ألفاريس )باولو ديباال 74(
المدرب: ليونيل سكالوني

كرواتيا: دومينيك ليفاكوفيتش - يوسيب يورانوفيتش، ديان لوفرين، 
يوشكو غفارديول، بورنا سوسا )ميسالف أورشيتش 46( - ماتيو 
كوفاتشيتش، لوكا مودريتش )لوفرو ماير 81(، مارسيلو بروزوفيتش 
)برونو بتكوفيتش 50(- إيفان بيريشيتش، أندري كراماريتش )ماركو 

ليفايا 72(، ماريو باشاليتش )نيكوال فالشيتش 46(
المدرب: زالتكو داليتش

)أ ف ب(

ميسي
الهداف التاريخي للتانغو

أصـــبـــح لــيــونــيــل مــيــســي الــــهــــداف الــتــاريــخــي 
للمنتخب األرجنتيني في كأس العالم لكرة القدم 
بعد تسجيله الهدف رقم 11 في تاريخ مشاركاته 

بالمونديال. 
وتقدم ميسي نجم باريس سان جيرمان بهدف من 
ضربة جزاء للتانغو األرجنتيني في الدقيقة 34 من مباراته 
أمام كرواتيا، أمس الثالثاء، في المربع الذهبي لمونديال قطر 2022. 
وبـــدأ ميسي الــمــبــاراة مــتــعــادال مــع األســطــورة غــابــريــل باتيستوتا 
برصيد 10 أهداف لكل منهما، لكنه سجل هدفه الخامس في مونديال 
قطر ليقتسم صدارة قائمة الهدافين مع النجم الفرنسي كيليان مبابي 

برصيد 5 أهداف لكل منهما، ويتجاوز إنجاز باتيستوتا. 
وأحرز باتيستوتا أهدافه العشرة مع المنتخب األرجنتيني خالل 12 
مباراة فقط بالمونديال، بينما احتاج ميسي إلى 25 مباراة لتحطيم 

هذا الرقم القياسي.
 كما يشارك ميسي في كأس العالم للمرة الخامسة، وهو الرقم 
القياسي الذي يقتسمه مع عدد من الالعبين، لكن دون أن ينجح أي 
العب في تجاوزه. وجاء الهدف األول لميسي في كأس العالم في 
نسخة 2006 خالل المواجهة أمام صربيا ومونتنيغرو في سن 
الثامنة عشرة و357 يوما، ليصبح حينئذ أصغر العب ينجح 
في التسجيل في كأس العالم، في تاريخ المنتخب األرجنتيني. 
)د ب أ(

تأهل المنتخب األرجنتيني 
للمباراة النهائية لكأس 

العالم، بعد تغلبه على نظيره 
الكرواتي بنتيجة 3-0 خالل 

منافسات الدور قبل النهائي.

 بــقــيــادة نجمه ليونيل ميسي تأهل 
المنتخب األرجنتيني إلى نهائي مونديال 
قطر 2022 بفوزه على نظيره الكرواتي 3- 
صفر، أمس الثالثاء، على استاد لوسيل 
بحضور نحو 89 ألف مشجع في المربع 

الذهبي لكأس العالم.  
ــــدف لــلــمــنــتــخــب  ــهـ ــ ــدم مـــيـــســـي بـ ــ ــقــ ــ وتــ
األرجنتيني من ضربة جزاء في الدقيقة 
34 ليقتسم صـــدارة قائمة الهدافين مع 
النجم الفرنسي كيليان مبابي برصيد 5 

أهداف لكل منهما. 
وقبل 6 دقائق من نهاية الشوط األول 
ــــرز جــولــيــان ألـــفـــاريـــز الـــهـــدف الــثــانــي  أحـ
للتانغو، ليرفع رصيده إلى ثالثة أهداف 

في مونديال قطر. 
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي أحـــــرز ألــفــاريــز 
الــهــدف الــثــانــي لــه والــثــالــث للتانغو في 
الدقيقة 69، بعد مجهود فــردي رائــع من 
ميسي، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف 

في مونديال قطر. 

وألحق المنتخب األرجنتيني بنظيره 
الــكــرواتــي الــهــزيــمــة الــثــانــيــة فــي آخـــر 13 
مباراة له في كأس العالم، في الوقت الذي 
واصــل فيه منتخب األرجنتين مسيرته 
الــمــبــهــرة مــنــذ خــســارتــه الــمــفــاجــئــة أمـــام 
السعودية في دور المجموعات، والتي 
مثلت الهزيمة األولى للتانغو  في آخر 41 

مباراة )28 انتصارا و12 تعادال(.
ــدر الـــمـــنـــتـــخـــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــ ــــصـ  وتـ
المجموعة الثالثة للمونديال برصيد 
6 نــقــاط مـــن الـــخـــســـارة أمــــام الــســعــوديــة 
1-2 والفوز على المكسيك 2 - 0 وبولندا 
بنفس النتيجة، ثم تغلب على أستراليا 
2 -1 في دور الستة عشر، قبل أن يسقط 
هولندا في دور الثمانية بركالت الجزاء 
الــتــرجــيــحــيــة بنتيجة 4-3 عــقــب انــتــهــاء 
الــوقــتــيــن األصــلــي واإلضـــافـــي بــالــتــعــادل 

بهدفين لمثلهما.
 وحــــل مــنــتــخــب كـــرواتـــيـــا فـــي الــمــركــز 
الــثــانــي بالمجموعة الــســادســة برصيد 
خـــمـــس نــــقــــاط، مـــتـــأخـــرا بــنــقــطــتــيــن عــن 
الــمــنــتــخــب الـــمـــغـــربـــي الـــمـــتـــصـــدر، حــيــث 
بــدأ مــشــواره بالتعادل سلبيا مع أسود 
األطلس، ثم فــاز على كندا 4-1، وبعدها 
تعادل مع بلجيكا سلبيا، ثم تغلب على 
الـــيـــابـــان فـــي دور الــســتــة عــشــر بــركــالت 
الـــجـــزاء الــتــرجــيــحــيــة بنتيجة 3-1 عقب 
ــي  ــافــ ــلــــي واإلضــ انـــتـــهـــاء الـــوقـــتـــيـــن األصــ
بالتعادل بهدف لمثله قبل أن يحقق فوزا 
ماراثونيا على البرازيل بركالت الجزاء 
الــتــرجــيــحــيــة بــنــتــيــجــة 4-2عـــقـــب انــتــهــاء 

المباراة بالتعادل بهدف لمثله. 

حذر في البداية 

ــاراة  ــبـ ــمـ وبــــــدأ الــمــنــتــخــبــان الـ

بــشــكــل حـــــذر، حــيــث لـــم تــشــهــد الــدقــائــق 
الخمس األولــى من المباراة أي هجمات 
خــطــيــرة عــلــى مـــرمـــى كـــل مـــن إيــمــلــيــانــو 
مارتينيز حارس األرجنتين أو دومينيك 

ليفاكوفيتش حارس كرواتيا.
ــي  ــرواتــ ــكــ  وتــــســــلــــح الـــمـــنـــتـــخـــب الــ
بــقــائــده الــمــخــضــرم لــوكــا مــودريــتــش 
في وسط الملعب إلى جانب الثنائي 
مــــارســــيــــلــــو بــــروزوفــــيــــتــــش ومـــاتـــيـــا 
كوفاسيتش في مواجهة نجم وقائد 
منتخب األرجنتين ليونيل ميسي، 
فيما تــواجــد الــثــنــائــي رودريـــغـــو دي 
ــانـــدرو بـــاريـــديـــس فـــي خط  ــيـ بــــول ولـ
وسط األرجنتين بمساندة من إنزو 

فيرنانديز. 
واســـتـــحـــوذ الــمــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي 
على الكرة، لكن دون تشكيل خطورة 
على مــرمــى مارتينيز، بيد أنــه حرم 
الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي مـــن تــجــاوز 
منطقة وســـط الــمــلــعــب، مــع إخــضــاع 

ميسي لرقابة لصيقة. 
وبــــدأ الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي في 
ــتـــحـــرر مــــن الـــســـيـــطـــرة الـــكـــرواتـــيـــة،  الـ
وتحرك ميسي محاوال تمرير الكرات 
البينية الخطيرة للمهاجم جوليان 
ألفاريز، الذي كان هو اآلخر خاضعا 
لرقابة لصيقة من ثنائي دفاع كرواتيا 

ــــو جـــــفـــــاريـــــدول  ــكـ ــ ــــوسـ بـ
وديان لوفرين. 

وجــــــاء أول تــهــديــد 
حــــــقــــــيــــــقــــــي مــــن 

األرجنتين في المباراة مع حلول الدقيقة 
24، حينما ســـدد إنــــزو فــيــرنــانــديــز كــرة 
مــن خــارج منطقة الــجــزاء، لكن الحارس 
ليفاكوفيتش تصدى لها، وأبعد الخطر 

عن مرمى فريقه.
وفي الدقيقة 31 احتسب الحكم ضربة 
جزاء للمنتخب األرجنتيني، بعد عرقلة 
تعرض لها ألفاريز داخل منطقة الجزاء 

من الحارس ليفاكوفيتش. 
ونـــجـــح مــيــســي فــــي تــســجــيــل ضــربــة 
الجزاء بنجاح في شباك ليفاكوفيتش في 
الدقيقة 34، حيث سدد الكرة في الزاوية 

اليسرى للمرمى الكرواتي. 
ونـــجـــح الــمــنــتــخــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي فــي 
تسجيل الهدف الثاني عن طريق ألفاريز، 
بعد مجهود فردي من منتصف الملعب، 
حــيــث انــطــلــق بــالــكــرة وتـــجـــاوز أكــثــر من 
العــب كــرواتــي، ليجد نفسه في مواجهة 
ليفاكوفيتش ويــضــع الــكــرة فــي شباكه 

في الدقيقة 39.
 وتصدى ليفاكوفيتش لضربة رأس 
من ألفاريز في الدقيقة 41، ليمنع فرصة 

هدف ثالث محقق 
ــــب  ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

األرجنتيني. 

ولم تشهد باقي دقائق الشوط األول 
أي جــديــد، ليعلن الحكم نهايته بتقدم 

األرجنتين 0-2. 

تعزيز التقدم 

ــــع بــــدايــــة الــــشــــوط الـــثـــانـــي، حــــاول  ومـ
الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي تــعــزيــز تــقــدمــه 
بــــهــــدف ثــــالــــث، وســـــــدد العــــبــــه لـــيـــانـــدرو 
بــاريــديــس كـــرة قــويــة مــن خــــارج منطقة 
الجزاء، لكن الحارس ليفاكوفيتش أمسك 
بها في الدقيقة 48، وأنقذ ليفاكوفيتش 
ــرى خــطــيــرة لــأرجــنــتــيــن في  ــ فـــرصـــة أخـ
الدقيقة 57، بعدما تسلم ميسي كرة على 
حدود منطقة الجزاء، وراوغ المدافع ديان 
لــوفــريــن قــبــل أن يــســدد كـــرة تــصــدى لها 

الحارس الكرواتي بصعوبة. 
ــوقـــت اســـتـــعـــاد الــمــنــتــخــب  وبــــمــــرور الـ
الــكــرواتــي حيويته، خصوصا مــع نــزول 
اثنين من المهاجمين في الشوط الثاني 
ــيـــكـــوال فـــالســـيـــتـــش ومـــيـــســـالف  وهــــمــــا نـ
أورسيتش، ليصبح الفريق أكثر شراسة 
على المستوى الهجومي، وحاول تهديد 

مرمى مارتينيز في أكثر من مناسبة. 
ــقـــة 69 نـــجـــح الــمــنــتــخــب  ــيـ ــي الـــدقـ ــ وفــ

األرجنتيني في تسجيل الهدف الثالث، 
بعد مجهود أكثر من رائع من ميسي الذي 
تسلم الكرة من الجهة اليمنى لينطلق بها 
نحو منطقة الجزاء وسط رقابة لصيقة 
من غفارديول مدافع كرواتيا، لكنه نجح 
في مراوغته ودخول منطقة الجزاء ولعب 
كرة عرضية زاحفة أللفاريز الذي أسكنها 

في الشباك بسهولة.
 وســـدد مــيــســالف أورســيــتــش مهاجم 
المنتخب الكرواتي كرة من الجهة اليمنى 
لمرمى مارتينيز، محاوال خــداع األخير، 
إال أن كرته مرت إلى جوار القائم األيسر 
فـــي الــدقــيــقــة 78 وفــــي الــدقــيــقــة 82 ســدد 
أليكسيس مـــاك ليستر العـــب المنتخب 
األرجنتيني كــرة زاحفة، لكنها مــرت إلى 
جوار القائم األيسر للحارس ليفاكوفيتش.
وأمسك الحارس مارتينيز بتسديدة 
قـــويـــة مــــن لــــوفــــرو مـــايـــر العـــــب مــنــتــخــب 
كرواتيا، حيث سدد األخير كرة قوية من 

خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 88.
ــــق الـــشـــوط  ــائـ ــ ــاقــــي دقـ  ولــــــم تـــشـــهـــد بــ
الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة 
نــهــايــة الـــمـــبـــاراة بــفــوز األرجــنــتــيــن على 

كرواتيا 0-3.
)أ ف ب(

األرجنتين تالمس الحلماألرجنتين تالمس الحلم

العبو المنتخب األرجنتيني في لقطة بعد المباراة )رويترز(

https://www.aljarida.com/article/7954
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لـــم يـــهـــدر لـــويـــس دي ال فــويــنــتــي، 
مـــــدرب إســبــانــيــا الـــجـــديـــد، أي وقـــت، 
فــخــال حــفــل اإلعــــان الــرســمــي، أمــس 
األول، قــــال إنــــه يــريــد »دمــــج مفاهيم 
جديدة« في »النموذج العام غير القابل 
للتفاوض«، بعد النكسة التي أصابت 
منتخب »ال روخــا« في مونديال قطر 

.2022
ــن مــقــر  ــ وقــــــــال دي ال فـــويـــنـــتـــي، مـ
االتــحــاد اإلسباني لكرة الــقــدم: »كنت 
 ،

ً
 لمدة 15 عاما

ً
العب كرة قدم محترفا

 فــي دوري الــدرجــة 
ً
ولــعــبــت 13 عــامــا

األولــى، وفزت بالكؤوس والبطوالت، 
 في جميع الفئات، 

ً
 دوليا

ً
وكنت العبا

باستثناء الفريق األول، ومضى عشر 
سنوات على عملي في االتحاد... هذه 

هي خلفيتي التي أمثلها«.
وتــابــع: »إذا كـــان هــنــاك مــن يعرف 
حاضر ومستقبل كرة القدم اإلسبانية 
، فهو الرجل الذي يقف أمامكم«.

ً
جيدا

في سن الـ 61، يحل المدرب السابق 
لمنتخب إسبانيا للشباب، بــداًل من 
لويس إنريكي، الذي أقيل من منصبه 
بعد اإلقــصــاء الــمــدوي مــن دور الـــ 16 
لــكــأس الــعــالــم أمــــام الــمــغــرب بــركــات 
الــتــرجــيــح 3-0، إثـــر انــتــهــاء الــوقــتــيــن 
األصلي واإلضافي بالتعادل السلبي.

ــاد لــويــس  ــحــ ــح رئـــيـــس االتــ ــ ــ وأوضـ
روبياليس، أن تعيين الــمــدرب حتى 
ــقــــة عــلــيــه  ــمــــوافــ عــــــام 2024، تـــمـــت الــ
ــة  ــ بــاإلجــمــاع مـــن قــبــل الــلــجــنــة اإلداريـ

لاتحاد.

ــد دي ال فـــويـــنـــتـــي  ــقــ ــدأ عــ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ وسـ
 فــي 1 يناير 2023، وسيقود 

ً
رسميا

إســبــانــيــا ألول مـــرة فــي مـــارس 2023 
ضــمــن تصفيات كـــأس أوروبــــا 2024 
ضــد الــنــرويــج بقيادة ارلينغ هاالند 

واسكتلندا.

مرحلة جديدة

وعن إقالة إنريكي، رأى روبياليس، 
أن »األمــــــر ال عـــاقـــة لـــه بــتــويــتــش أو 
جوالته بالدراجة. كان علينا فقط بدء 

مرحلة جديدة«.
بدوره، لفت دي ال فوينتي إلى أنه 
»تبادلنا )مع إنريكي( بعض الرسائل 
فــي نهاية كــأس الــعــالــم. لدينا عاقة 
.»

ً
جيدة للغاية، وأريد أن أقول ذلك علنا

وأضــــاف: »ال أريـــد أن يــكــون هناك 
48 مليون مـــدرب فــي إســبــانــيــا. أريــد 
أن يكون هناك 48 مليون العــب، وأن 
نشعر أنــنــا فــريــق واحــــد. أريـــد إعـــادة 

اكتشاف روح 2010«.
ــتــــحــــواذ  ــــوب االســ ــلـ ــ بـــعـــد فـــشـــل أسـ
المفرط في قطر، كيف ستبدو نسخة 
المنتخب اإلسباني تحت قيادة دي ال 
فوينتي؟ أجاب األخير: »لدى إسبانيا 
نموذج وفكرة غير قابلين للتفاوض 
في كرة القدم، لكننا سنكيفها، وندمج 
ــيـــل الــصــغــيــرة  ــفـــاصـ ــتـ الـــمـــفـــاهـــيـــم والـ
للتماشي مع التغييرات التي تحصل 

.»
ً
في كرة القدم حاليا

)أ ف ب(

إبراهيموفيتش يتوقع تتويج ميسي بالكأس
ــان  ــ تـــوقـــع الـــنـــجـــم الـــســـويـــدي زالتـ
إبــراهــيــمــوفــيــتــش مـــن دبـــي أن يــفــوز 
االرجــنــتــيــنــي ليونيل ميسي بكأس 
العالم لكرة القدم المقامة نسختها 

الثانية والعشرون في قطر.
وجــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــنــــجــــم 
السويدي للصحافيين على هامش 
مشاركته فــي معسكر تدريبي 
شــتــوي لفريقه ميان 
االيـــــــــــطـــــــــــالـــــــــــي فــــي 

اإلمارات.

 )
ً
وأثنى ابراهيموفيتش )41 عاما

عــلــى المنتخبات األربــعــة المتأهلة 
 
ً
لــنــصــف الــنــهــائــي، لــكــنــه يـــرى فــريــقــا

 يتوج باللقب.
ً
واحدا

وبــحــســب إبــراهــيــمــوفــيــتــش الـــذي 
شــارك مع السويد في كأسي العالم 
مــرتــيــن عــامــي 2002 و2006: أعتقد 
أنه مكتوب بالفعل من سيفوز وانتم 
تعلمون من أقصد. أعتقد أن ميسي 

سيرفع الكأس.
ووصـــــــــــــــف الــــــنــــــجــــــم الــــــســــــويــــــدي 
 من كرواتيا وفرنسا 

ً
المخضرم كــا

بأنها من المنتخبات »القوية« لكنه 
يميل إلى تتويج ميسي.

وردا عــلــى ســـؤال حـــول المنتخب 

المغربي، الذي أصبح أول فريق عربي 
وإفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس 
العالم، قــال زالتــان: ال اعتقد أن هذه 
مفاجأة الني كنت أعلم بأنهم جيدون 

قبل كأس العالم.
ــم دور نــصــف  ــهــ ــلــــوغــ وتـــــــابـــــــع: بــ
ــد يـــكـــون مــفــاجــئــا قليا  الــنــهــائــي، قـ
ولكن تذكروا أنهم فريق جيد. وهذه 
الـــمـــفـــاجـــآت الـــتـــي اعــتــقــد أن الــنــاس 

يحبونها.

االتحاد البرتغالي يفسخ عقد سانتوس
أشــــــار تـــقـــريـــر إعــــامــــي فــــي الـــبـــرتـــغـــال أمـــس 
الثاثاء إلــى أن االتــحــاد البرتغالي لكرة القدم 
فسخ التعاقد مع المدرب فيرناندو سانتوس 
المدير الفني للمنتخب البرتغالي بعد الخروج 
المخيب لآلمال للفريق من دور الثمانية لبطولة 
كأس العالم 2022 في قطر. وأشار التقرير، الذي 
نشرته صحيفة »إبــوال« البرتغالية الرياضية، 
إلى أن الطرفين اتفقا على فسخ التعاقد لينتهي 
عمل سانتوس )68 عاما( مع الفريق الذي تولى 
تدريبه في 2014 وقــاده للفوز بلقب كــأس أمم 

أوروبا )يورو 2016( بفرنسا. 
وكــان من المفترض أن يمتد عقد سانتوس 
مع الفريق حتى 2024 ولكن بعد خروج الفريق 
من دور الثمانية للمونديال بالهزيمة صفر - 1 
أمام نظيره المغربي، أشار سانتوس إلى رغبته 
فــي الــحــديــث مــع مــســؤولــي االتــحــاد البرتغالي 
بــشــأن مستقبله. وفــي الــبــرتــغــال، يـــدور الجدل 
حاليا بشأن المدرب الشهير جوزيه مورينيو 

كخليفة محتمل لسانتوس في تدريب الفريق. 
( تدريب فريق روما 

ً
ويتولى مورينيو )59 عاما

اإليطالي منذ 2021 .
 )د ب أ(

 
ً
 أميركيا

ً
 حجب 55 موقعا

للبث غير القانوني
أعلنت وزارة الــعــدل األميركية، 
ــا  ــًعـ 55 مـــوقـ أمـــــــس األول، حــــجــــب 
إلكترونًيا تبث مباشرة بشكل غير 
قــانــونــي مـــبـــاريـــات مـــونـــديـــال قطر 

2022 في كرة القدم.
ــيــــان، إن  وقــــالــــت الــــــــــوزارة، فــــي بــ
المواقع أغلقت بعد أن حــدد ممثل 
من االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
مــواقــع تستخدم لــتــوزيــع محتوى 
يــنــتــهــك حــقــوق الــبــث مـــن دون إذن 

من »فيفا«.
ويملك االتحاد الدولي الحقوق 
الحصرية لبطولة كأس العالم التي 
وصــلــت إلــــى مــرحــلــة الـــــدور نصف 
الــنــهــائــي. وقـــال الــمــســؤول جيمس 

هــاريــس فــي وزارة األمـــن الداخلي: 
»بــيــنــمــا يــعــتــقــد الــكــثــيــرون أن مثل 
هــــذه الـــمـــواقـــع ال تــشــكــل تــهــديــدات 
خطيرة، فإن التعدي على أصحاب 
ل 

ّ
الحقوق في أي ملكية فكرية يمث

تهديًدا متزايًدا لقدرتنا االقتصادية 
على البقاء«. وتابع: »يمكن الشعور 
بــالــتــأثــيــر عــبــر مـــجـــاالت مــتــعــددة، 
ويمكن أن يفتح الباب ألشكال أخرى 

من االنتهاكات«.
ولم تحدد وزارة العدل المواقع 
ها 

ّ
اإللكترونية التي تم حجبها، لكن

قــالــت إن زوار هــذه الــمــواقــع ستتم 
إعـــــادة تــوجــيــهــهــم إلــــى مـــوقـــع آخــر 

للحصول على معلومات إضافية.

»إلى ماذا تنظر أيها األحمق«؟... يغزو أسواق األرجنتين!
»إلى ماذا تنظر أيها األحمق؟«... يبدو أن تهّكم 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي على مهاجم 
هــولــنــدا، فــــاوت فــيــخــهــورســت، بــعــد الــمــواجــهــة 
الــمــشــحــونــة بــيــن المنتخبين فـــي ربـــع نهائي 
مونديال قطر 2022 في كرة القدم، أثار إعجاب 
أبناء بلده، حتى بات في األسواق مطبوًعا على 

األكواب والقمصان، وغيرها من المنتجات.
»الى ماذا تنظر أيها األحمق؟ اذهب من هنا 
أيها األحمق... اذهب بعيًدا« )كي ميراس، بوبو؟... 

أندا باّيا بوبو!(«.
ويبدو أن األرجنتينين أعجبوا بهذا الجانب 
من ميسي الذي أخرج دييغو مارادونا الذي في 
ا في مسيرته 

ً
داخله، هو الذي غالًبا ما بدا هادئ

داخل أرض الملعب وخارجه.
ولم تضّيع الشركات أي وقت في لصق هذه 
الجملة على مجموعة من المنتجات، وبيعت 
األكـــــواب مــقــابــل 1600 بــيــســوس )9 دوالرات(، 
والقمصان مقابل 2900، والقبعات مقابل 3900.

وقال مصّمم المابس توني مولفيسي )31 
عاما( »صنعنا القمصان على الفور. انتشرت 
هذه العبارة بشكل كبير، ألنه في فترات أخرى 
ا. لكن 

ً
ا وخافت

ً
)من مسيرته(، كان ميسي هادئ

الـــنـــاس أرادوا مــنــه أن يــكــون لــديــه الــقــلــيــل من 
خشونة دييغو )مارادونا(«.

بالنسبة إلى الكثيرين في األرجنتين، تعتبر 
الــلــغــة الــتــي استخدمها ميسي لطيفة نسبًيا 

مقارنة بلغة الشارع إذا صح القول.
وقالت غراسييا سكييتينو )67 عاًما(، التي 
ا ألحفادها الثاثة: »اعتقدت أن 

ً
اشترت قمصان

العبارة جميلة، بريئة جًدا وحنونة«، مقارنة مع 
األلفاظ المستخدمة في الرياضة األرجنتينية.
)بوينوس آيرس  - أ ف ب(

من األميركيين إلى الكوريين... منتخبات صنعت المفاجأة الكبرى
من منتخب أميركي شــارك في 
النسخة األولى عام 1930، وصواًل 
إلى كوريا الجنوبية وتركيا عام 
2002، حــقــق عـــدد ال بـــأس بــه من 
الــمــنــتــخــبــات مــفــاجــآت كــبــرى في 
كأس العالم بالوصول إلى المربع 
األخير، على غرار ما فعله المغرب 

في نسخة قطر 2022.
صحيح أنـــه وصـــل إلـــى نصف 
ــرة فـــي تــاريــخــه  الــنــهــائــي ألّول مــ
عام 1966، إال أن منتخب االتحاد 
السوفياتي مع حارسه األسطوري 
ليف ياشين لم يشّكل مفاجأة، إذ 
ســبــق هـــذا اإلنــجــاز إحــــرازه كــأس 
أوروبا 1960 ووصوله إلى نهائي 

البطولة القارية عام 1964.

1930: االزدهار األميركي

فــي الــعــقــود األولــــى مــن تــاريــخ 
الــلــعــبــة، تمتعت كـــرة الــقــدم أو ما 
يعرف بـ«سوكر« عند األميركيين، 
ــــات  ــــواليـ ــــي الـ بــــــازدهــــــار مـــعـــّيـــن فـ

الــمــتــحــدة وعـــاشـــت فـــتـــرة ذهــبــيــة 
قـــصـــيـــرة فــــي عــشــريــنــيــات الـــقـــرن 
الــمــاضــي، مـــع إقـــامـــة أول بطولة 
فـــدرالـــيـــة وهــــي دوري كــــرة الــقــدم 

األميركي الذي انهار عام 1933. 
ــه الــقــصــيــر  ــ ــروالـ ــ بــقــمــيــصــه وسـ
األبــيــضــيــن وجــــواربــــه الــكــحــلــيــة، 
تكّون منتخب الواليات المتحدة 
بــــشــــكــــل أســـــــاســـــــي مـــــــن العـــبـــيـــن 
ــــــســــــوا قـــبـــيـــل 

ّ
ـــن ُجــــــن ــيـ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ بــ

البطولة وهم خمسة اسكتلنديين 
وإنـــــكـــــلـــــيـــــزي. أعــــطــــيــــت صــــافــــرة 
انـــطـــاق الـــمـــبـــاراة بــيــن الـــواليـــات 
المتحدة وبلجيكا )3-0( في نفس 
توقيت مباراة فرنسا والمكسيك، 
لــتــصــبــحــا بـــذلـــك أول مــبــاراتــيــن 
ــم. أمــــام  ــالــ ــعــ ـــأس الــ ــ فــــي تــــاريــــخ كـ
الباراغواي )3-0(، سجل المهاجم 
األميركي بيرترام باتينود الذي 
ــدة  ــرة واحــ ــه الــتــســجــيــل مــ ســبــق لـ
في مرمى بلجيكا، أول ثاثية في 
تـــاريـــخ الــبــطــولــة. لــكــن فـــي نصف 
النهائي انحنى الفريق األميركي 

أمـــام تــفــّوق األرجنتين الوصيفة 
.)6-1(

1962: تشيلي وجمهورها 

مــدفــوعــة بــحــمــاســة جــمــهــورهــا، 

قّدمت تشيلي كأس عالم تاريخية 
بقيادة مهاجمها ليونيل سانشيس 
)4 أهــــــداف(. تــأهــلــت عـــن مجموعة 
صعبة بفوزها على سويسرا )1-3( 
ثم إيطاليا )2-0( في مباراة عنيفة 
 بـ »معركة 

ً
 باتت تعرف الحقا

ً
جــدا

ســانــتــيــاغــو« بــعــدمــا تـــبـــادل العــبــو 
المنتخبين الضربات، ما أدى إلى 
طــــرد إيــطــالــيــيــن فــيــمــا تــعــّيــن على 
الشرطة التدخل مرات عدة للفصل 
بين الاعبين! وفــي ربــع النهائي، 
ــلـــيـــون عــــلــــى االتــــحــــاد  ــيـ ــاز الـــتـــشـ ــ ــ فـ

السوفياتي )2-1( قبل أن يقعوا في 
نــصــف الــنــهــائــي عــلــى بــرازيــل فافا 
وغارينشا )4-2(. وانتزعوا المركز 
الــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة األخـــيـــرة ضد 

يوغوسافيا )0-1(.

1994: بلغاريا وستويتشكوف 

بقيادة جيل استثنائي، وصلت 
ــا إلـــــــى دور األربــــــعــــــة فــي  ــاريــ ــغــ ــلــ بــ
الواليات المتحدة بفضل خريستو 
 
ً
ســتــويــتــشــكــوف الـــــذي تــــوج هـــدافـــا

للنهائيات بستة أهداف مشاركة مع 
الروسي أوليغ سالينكو. وبجانب 
نجم برشلونة اإلسباني، كان هناك 
إمـــيـــل كـــوســـتـــاديـــنـــوف، كــراســيــمــيــر 
باالكوف واألصلع يوردان ليتشكوف 
الذي أسقط ألمانيا في ربع النهائي 
)2-1( بضربة رأس رائعة، والمدافع 
تريفون إيفانوف. انتهت المغامرة 
أمام إيطاليا روبرتو باجيو )ثنائية( 
فــي نــصــف الــنــهــائــي )1-2(، ففقدوا 
الحافز للقتال على المركز الثالث 

وخسروا مباراة الميدالية البرونزية 
أمام السويد )4-0(.

ــــال 2002، وبـــــدفـــــع مــن  ــديـ ــ ــــونـ فـــــي مـ
الـــجـــمـــهـــور وبــــــــأداء تــحــكــيــمــي مــشــبــوه، 
باتت كــوريــا الجنوبية بقيادة المدرب 
الهولندي غوس هيدينك أول بلد آسيوي 
يصل إلى نصف النهائي، بعدما تغلبت 
عــلــى إيــطــالــيــا )2-1 بــالــهــدف الــذهــبــي( 
فــي ثمن النهائي، ثــم إسبانيا بركات 
الترجيح في ربع النهائي، قبل أن تنتهي 
مغامرتها التاريخية في نصف النهائي 

على يد ألمانيا )1-0(.
وفي النهائيات ذاتها وفي مشاركتها 
ــام 1954، فــطــرت تركيا  الــثــانــيــة بــعــد عـ
ــريـــن الــيــابــانــيــيــن  قــلــب الــمــضــيــفــيــن اآلخـ
باقصائهم مــن ثمن النهائي )1-0(، ثم 
تخلصت من السنغال بالهدف الذهبي 
)1-0( بفضل هدف إيلهان مانسيز، قبل 
االستسام أمام البرازيل ورونالدو )1-0(. 
وفاز األتراك بمباراة المركز الثالث )2-3( 
مــع أســــرع هـــدف فــي تــاريــخ الــمــونــديــال 

سجله هاكان شوكور بعد 10.8 ثوان.

خالل إعالن توليه مسؤولية تدريب المنتخب اإلسبانيخالل إعالن توليه مسؤولية تدريب المنتخب اإلسباني

دي ال فوينتي يتعهد بإدخال »مفاهيم جديدة«

العبو كوريا الجنوبية بعد الفوز على إيطاليا في مونديال 2002

 عليها »إلى ماذا تنظر أيها األحمق«؟!
ً
 بصورة ميسي مكتوبا

ً
أحد الباعة يعرض قمصانا
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الذوادي: استضافة المونديال كسرت الحواجز بين مختلف الثقافات

قــال حسن الــــذوادي األمين 
العام للجنة العليا للمشاريع 
واإلرث، ورئــيــس كــأس العالم 
FIFA قطر 2022، إن استضافة 
البطولة وحــدت الشعوب من 
مختلف الثقافات والخلفيات 
ــعــــت  ــمــ واالنـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاءات، وجــ
الــعــالــم بــأســره فــي قــطــر أرض 

المونديال.
ــــاف أنـــه »كـــانـــت لدينا  وأضـ
طــــمــــوحــــات كــــبــــيــــرة، وعـــقـــدنـــا 
الــعــزم على تنظيم استضافة 
مبهرة لكأس العالم في قطر، 
ونــفــخــر بــأنــنــا نــجــحــنــا فيما 
تطلعنا إليه، وحققنا إنجازات 
استثنائية القت صدى وإشادة 
ــة، وتـــوحـــيـــد  ــ ــعــ ــ ــيـــة واســ ــالـــمـ عـ
الناس على اختالف أعراقهم 
ولــغــاتــهــم وديــانــاتــهــم، وكسر 
الحواجز االجتماعية بينهم، 
ــفــــجــــوة بـــيـــن الـــشـــرق  وســــــد الــ
ــأتـــي كــلــهــا ضــمــن  ــرب، تـ ــ ــغـ ــ والـ
اإلرث الــمــســتــدام ألول نسخة 
مـــن الـــمـــونـــديـــال يستضيفها 

العالم العربي«.

قوة االبتكار

جاءت تصريحات الذوادي 
خالل فعالية نظمتها اللجنة 

ــاريـــع واإلرث  ــمـــشـ ــلـ ــا لـ ــيـ ــلـ الـــعـ
بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســة بيل 
ومــيــلــيــنــدا غــيــتــس فـــي الــحــي 
الثقافي كــتــارا، تحت عــنــوان: 
»قــــــوة االبــــتــــكــــار فــــي عـــالـــم مــا 
بعد الــجــائــحــة«، ألــقــت الضوء 
ــــان حـــيـــاة  ــمـ ــ ــيــــة ضـ ــمــ ــلــــى أهــ عــ
صحية وعيش كريم للجميع 
بمختلف األعمار، بما ينسجم 
مــــع أهــــــــداف األمـــــــم الــمــتــحــدة 
لــلــتــنــمــيــة الــــمــــســــتــــدامــــة، كــمــا 
تناولت أهمية االستثمار في 
االبتكار على الصعيد الطبي 
والعلمي، ودوره فــي الوقاية 
من جائحة عالمية قد تحدث 

في المستقبل.
ــر الــفــعــالــيــة الــشــيــخ  وحـــضـ
ــمـــن آل  ــن عـــبـــد الـــرحـ مــحــمــد بــ
ثـــانـــي، نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــــــــــــوزراء وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
والـــدكـــتـــورة حـــنـــان الــــكــــواري، 
وزيـــرة الصحة الــعــامــة، وبيل 
ــة  ــ ــركـ ــ غــــــيــــــتــــــس، مـــــــؤســـــــس شـ
ــــس  ــيـ ــ ــــت، ورئـ ــوفــ ــ ــروســ ــ ــكــ ــ ــايــ ــ مــ
مؤسسة بيل وميليندا غيتس، 
ونجم الكرة اإلنكليزية ديفيد 
ــة مـــنـــتـــخـــب  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــام والعـ ــهــ ــكــ ــيــ بــ
الدنمارك ناديا نديم، سفيرا 
كـــأس الــعــالــم قــطــر 2022، إلــى 
جــانــب أســطــورتــي كـــرة الــقــدم 

ــبـــا  اإليـــــفـــــواري ديـــديـــيـــه دروغـ
والغاني مايكل إيسيان.

وتــابــع الـــــذوادي، فــي حــوار 
مع قناة الجزيرة اإلنكليزية: 
ــة إلـــى  ــاجـ ــحـ ــا الـ ــدنــ  أكــ

ً
»دائـــــمـــــا

ــن الـــمـــنـــصـــات لــجــمــع  مـــزيـــد مــ
الناس من مختلف الخلفيات 
والمعتقدات واألفــكــار، لنفهم 
 أنـــه ال يــتــعــيــن علينا 

ً
جــمــيــعــا

ــفـــاق عــلــى كل  بـــالـــضـــرورة االتـ
شــــيء، لــكــن ال يــــزال بإمكاننا 
 فــي 

ً
ــة الــــعــــيــــش مــــعــــا ــلــ ــواصــ مــ

أجـــــــــواء إيــــجــــابــــيــــة. ونــجــحــت 
هذه النسخة من كأس العالم 
فـــي تــحــقــيــق ذلـــــك؛ لــقــد كــانــت 
ــة رائــــعــــة لـــاللـــتـــقـــاء بــيــن  فـــرصـ
المشجعين، وبناء الصداقات 
وتــبــادل الــثــقــافــات، ســـواء كان 
ذلك من حيث أصناف الطعام 
المتنوعة من أنحاء العالم، أو 
اللباس التقليدي، أو الفنون 

التراثية وغيرها«.

نسخة استثنائية

ونجحت قطر في استضافة 
نــســخــة اســتــثــنــائــيــة مـــن كــأس 
العالم، لم يتبق من مبارياتها 
األربــــع والــســتــيــن ســـوى أربــع 
مواجهات، وإلى جانب كونها 

أول بطولة من نوعها المنطقة؛ 
 في 

ً
 األكــثــر تــقــاربــا

ً
فهي أيــضــا

تاريخ المونديال منذ نسخته 
ــــى فـــي عـــام 1930، حيث  األولـ
أتيحت الــفــرصــة للمشجعين 
لــــحــــضــــور أكــــثــــر مـــــن مــــبــــاراة 
فــي الــيــوم الــواحــد فــي األدوار 
األولى من منافسات البطولة، 
ــة  ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ كــــــمــــــا شـــــــهـــــــدت اسـ
المونديال العديد من برامج 
اإلرث على الصعد اإلنسانية 
واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 

والبيئية.
وأكــد الـــذوادي أن لألحداث 
الرياضية الكبرى قدرة خاصة 
على توحيد الناس من جميع 
 ما 

ً
أنحاء العالم، وقال: »غالبا

تـــكـــون الـــبـــطـــوالت الــريــاضــيــة 
الــعــالــمــيــة مـــصـــدر إلــــهــــام لــنــا 
ــا يــتــوجــب علينا  ، ومـ

ً
جــمــيــعــا

الــقــيــام بــه اآلن هــو الــتــأكــد أن 
األثر اإليجابي لما حدث على 
أرض قـــطـــر ســيــمــتــد لــيــشــمــل 
المنطقة والعالم. لقد نجحنا 
في تحطيم الصور النمطية، 
وتــعــزيــز الــروابــط بين الناس 

من كل مكان. 
ومـــــــن مـــســـؤولـــيـــتـــنـــا اآلن، 
ــذه الــتــجــربــة  ــ أن نــســتــثــمــر هــ
ــة ونــــبــــدأ فــــي نــثــر  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ

ــاء الـــعـــالـــم،  بــــذورهــــا فــــي أنــــحــ
بــغــض الــنــظــر عـــن الــهــويــة أو 
ــاء، ألنـــنـــا بــحــاجــة إلــى  ــمـ ــتـ االنـ
ــد مــــن الــــفــــرص لــلــتــقــريــب  ــزيـ مـ
بين الناس كمجتمع عالمي، 
بالنسبة لي، هذا واحد من أهم 

جــوانــب اإلرث الـــذي ستخلفه 
هذه النسخة من البطولة«.

نجاح قطر

وأعــــــرب فـــي خـــتـــام حــديــثــه 

ـــن فـــخـــره بـــنـــجـــاح قـــطـــر فــي  عـ
ــيـــم أول حـــــــدث عـــالـــمـــي  ــنـــظـ تـ
يحضره ماليين المشجعين 
منذ جائحة كوفيد 19، وتابع: 
ــّكـــل مـــونـــديـــال قــطــر 2022  »شـ
، جاء من أجله 

ً
 عالميا

ً
تجمعا

المشجعون من جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم لـــالحـــتـــفـــال بـــريـــاضـــة 
، تحت مظلة 

ً
نعشقها جميعا

اللعبة األكثر شعبية في العالم 
على أرض قطر«.

جانب من الفعاليات

البطولة جمعت الناس في أجواء استثنائية على أرض قطرالبطولة جمعت الناس في أجواء استثنائية على أرض قطر

فيل يسير بالقرب من الطالب في مدرسة 
أيــوثــايــا خـــالل مــبــاراة أقــيــمــت كــجــزء من 

حملة للترويج لكأس العالم FIFA قطر

https://www.aljarida.com/article/7941
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7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B نوفمبر

السعودية12األرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونس00الدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًءبولندا00المكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليا41فرنسا228D نوفمبر

كرواتيا00المغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابان12المانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًءكوستاريكا  70اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندا10بلجيكا2312F نوفمبر

الكاميرون10سويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا ج00أوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًءغانا32البرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربيا20البرازيل2416G نوفمبر

ايران02ويلز2517B نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالسنغال13قطر2518A نوفمبر

 7:00 مساًءاإلكوادور11هولندا2519A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا00إنكلترا2520B نوفمبر

استراليا01تونس2621D نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السعودية20بولندا2622C نوفمبر

7:00 مساًءالدنمارك21فرنسا2623D نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك20األرجنتين2624C نوفمبر

كوستاريكا01اليابان2725E نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالمغرب02بلجيكا2726F نوفمبر

 7:00 مساًءكندا41كرواتيا2727F نوفمبر

 10:00 مساًء المانيا11اسبانيا2728E نوفمبر

صربيا33الكاميرون2829G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء غانا23كوريا ج2830H نوفمبر

7:00 مساًءسويسرا10البرازيل2831G نوفمبر

10:00 مساًء أوروغواي20البرتغال2832H نوفمبر

6:00 مساًءالسنغال12اإلكوادور2933A نوفمبر

6:00 مساًءقطر20هولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا01ايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلترا03ويلز2936B نوفمبر

6:00 مساًءالدنمارك10استراليا3037D نوفمبر

6:00 مساًءفرنسا10تونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتين02بولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك12السعودية3040C نوفمبر

6:00 مساًءبلجيكا00كرواتيا141F ديسمبر

6:00 مساًءالمغرب12كندا142F ديسمبر

10:00 مساًء اسبانيا21اليابان143E ديسمبر

10:00 مساًء المانيا24كوستاريكا144E ديسمبر

6:00 مساًءالبرتغال21كوريا ج245H ديسمبر

6:00 مساًءأوروغواي02غانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيل10الكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسرا23صربيا248G ديسمبر

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210927إنكلترا

3120215الواليات المتحدة

3102473إيران

3012161ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201626فرنسا

3201346أستراليا

3111114تونس

3012121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210417المغرب

3120415كرواتيا

3111124بلجيكا

2003270كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201646البرتغال

3111444كوريا الجنوبية

3111224أوروغواي

3102573غانا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201526األرجنتين

31١1224بولندا

31١1234المكسيك

3102353السعودية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201436اليابان

3111934إسبانيا

3111654ألمانيا

31023113كوستاريكا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

٣20١316البرازيل

3201436سويسرا

3111444الكاميرون

3012581صربيا

هولندا

هولندا

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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٥6 السبت 17 ديسمبر 2022م
الساعة 6:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦٢

الفائز من 
61  و 62

٥7٥٩
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المركز الثالث
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رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال
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المغرب تفوز بركالت ترجيحية ٣-٠

كرواتيا
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