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الركراكي: بدايتنا المتواضعة 
منحت فرنسا الثقة

دفاع المغرب استسلم 
»مرفوع الرأس«

ديشامب: بلوغنا النهائي 
أهّم من مستقبلي
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بــعــث صــاحــب الــســمــو أمير 
الـــبـــاد الــشــيــخ نــــواف األحــمــد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه العاهل 
المغربي محمد السادس، ملك 
المملكة الــمــغــربــيــة الشقيقة، 
أعرب فيها سموه عن خالص 
تهانيه بمناسبة تأهل منتخب 
المغرب لكرة القدم لدور نصف 
النهائي في بطولة كأس العالم 
2022، التي تستضيفها دولة 

قطر الشقيقة.
ــن بــــالــــغ  ــ ــ ــــوه عـ ــمــ ــ ــر ســ ــ ــبــ ــ وعــ
الــــــــــســــــــــرور بـــــــهـــــــذا اإلنـــــــجـــــــاز 
ــاريــــخــــي غـــيـــر الـــمـــســـبـــوق  ــتــ الــ
لمنتخب المغرب لكرة القدم 
كأول منتخب عربي وافريقي 
يتأهل لهذه المراحل المتقدمة 
ــيـــة  ــة الـــدولـ ــبـــطـــولـ ــذه الـ ــ فــــي هــ
الكبرى، مشيدا بما تحلى به 
الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي مـــن أداء 
ــيــــع، وروح ريــاضــيــة  فـــنـــي رفــ
عالية، وإصرار وتفان كبيرين 
في تمثيل المملكة المغربية 

عـــلـــى أكـــمـــل وجــــــه، وبـــصـــورة 
كانت محط التقدير واإلعجاب.
وتــمــنــى ســـمـــوه للمنتخب 
المغربي كل التوفيق والنجاح 
فــــــــي تــــحــــقــــيــــق الــــــمــــــزيــــــد مـــن 
اإلنــجــازات الرياضية البارزة 
ــة  ــــوالت اإلقـــلـــيـــمـــيـ ــطــ ــ ــبــ ــ ــ فــــــي ال
ــة الـــمـــقـــبـــلـــة، ســـائـــا  ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
الــمــولــى تــعــالــى أن يــديــم على 
جالته وعلى األسرة الملكية 
الكريمة وافر الصحة والعافية، 
وأن يحقق للمملكة المغربية 
وشعبها الشقيق كــل التقدم 
ــل الـــقـــيـــادة  واالزدهـــــــــــار فــــي ظــ

الحكيمة لجالته.
وبــعــث ســمــو نــائــب األمــيــر 
ــيـــخ مــشــعــل  ــهـــد الـــشـ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
األحمد ببرقية تهنئة مماثلة 
إلـــــى أخـــيـــه صـــاحـــب الــجــالــة 
الــمــلــك مــحــمــد الـــســـادس، ملك 
المملكة الــمــغــربــيــة الشقيقة، 
ضمنها سموه خالص التهنئة 
بــــمــــنــــاســــبــــة تـــــأهـــــل مــنــتــخــب 

المغرب لكرة القدم لدور نصف 
ــي بـــطـــولـــة كـــأس  ــ الـــنـــهـــائـــي فـ
العالم 2022، التي تستضيفها 
دولــــــــــــــــــة قــــــــطــــــــر الـــــشـــــقـــــيـــــقـــــة.

وأشــــــــــــاد ســـــمـــــوه بــــــــــاألداء 
الرفيع الــذي قدمه المنتخب 
الــمــغــربــي، ومـــا تحلى بــه من 
روح رياضية عالية، متمنيا 

لهم كل التوفيق والنجاح.
كــــمــــا بــــعــــث ســــمــــو الـــشـــيـــخ 
أحــمــد نــــواف األحـــمـــد رئــيــس 
ــلــــس الــــــــــــــــوزراء بـــبـــرقـــيـــة  مــــجــ

تهنئة إلـــى صــاحــب الــجــالــة 
الــمــلــك محمد الـــســـادس، ملك 
المملكة المغربية الشقيقة، 
ضــــمــــنــــهــــا ســـــــمـــــــوه خــــالــــص 

ــة تـــأهـــل  ــبـ ــنـــاسـ ــمـ ــة بـ ــئـ ــنـ ــهـ ــتـ الـ
منتخب الــمــغــرب لــكــرة القدم 
لــــــــدور نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي فــي 
بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم 2022، 

الــتــي تستضيفها دولـــة قطر 
الشقيقة.

)كونا(

ً
 وإفريقيا

ً
األمير: إنجاز المغرب الرياضي تاريخي وغير مسبوق عربيا

سموه هنأ محمد السادس بوصول منتخب المملكة إلى نصف نهائي كأس العالم بقطر 
• »الالعبون تحلوا باإلصرار والتفاني في تمثيل بالدهم وكانوا محط التقدير واإلعجاب« 

 المغرب وكرواتيا 
في مسك الختام

تتجه األنظار في السادسة مساء السبت إلى استاد خليفة الدولي، حيث يتواجه المنتخبان 
المغربي والكرواتي لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال قطر 2022.

وكان المنتخب المغربي أقصي من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة من فرنسا بهدفين 
دون مقابل، في مباراة قدم خاللها »أسود األطلس« مستوى رائعا، ويبشر بنضج كرة القدم 

العربية واإلفريقية على حد سواء.
ويسعى المغاربة إلى ختام مشوارهم في العرس العالمي بأحسن ما يمكن، حيث سيكون 
الظفر بالمركز الثالث مسك الختام لتشكيلة المدرب وليد الركراكي، التي حظيت بإعجاب 

المتابعين في العالم أجمع، وهذا ما اتفقت عليه جميع الصحف الصادرة أمس، سواء 
العربية أو األوروبية أو غيرها.

من جانبه، سيكون المنتخب الكرواتي أمام مهمة لرد الجميل لنجم الفريق لوكا مودريتش، 
الذي أعطى الكثير لمنتخب بالده خالل مشوار طويل سيسدل عليه الستار قريبا، وبالتأكيد 

سيكون هذا المونديال هو األخير لمودريتش، الذي أبدى حزنه الشديد بعد اإلقصاء من 
المونديال على يد األرجنتين في نصف النهائي وبهزيمة كبيرة 3 - صفر.

 وتحلى بروح رياضية عالية 
ً
: المنتخب قدم أداًء رفيعا

ً
رئيس الوزراء هنأ العاهل المغربي بوصول »أسود األطلس« إلى األدوار المتقدمةنائب األمير مهنئا

عبدالعزيز التميمي

https://www.aljarida.com/article/8090
https://www.aljarida.com/article/8152
https://www.aljarida.com/article/8101
https://www.aljarida.com/article/8135
https://www.aljarida.com/article/8135
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الركراكي: بدايتنا المتواضعة منحت فرنسا الثقة

لم يخف مدرب المغرب وليد 
الركراكي أنه كان يتوقع 

، بعد 
ً
 ثانيا

ً
تلقي شباكه هدفا

أن باءت كل محاوالتهم 
في تسجيل هدف التعادل 

بالفشل، مؤكدا أن قدرة 
المنتخب الفرنسي على 

التسجيل المبكر ساهمت في 
الهزيمة.

أعرب مدرب المنتخب المغربي لكرة 
القدم، وليد الركراكي، عن فخره بالعبيه 
عقب الخسارة أمام فرنسا صفر - 2 في 
نصف نهائي مونديال قطر 2022 لكرة 
القدم، مؤكدا أنه »أول من سيستخلص 

العبر«.
وحـــول الــخــســارة قـــال الــركــراكــي: »إن 
كـــنـــت ســـأتـــحـــســـر عـــلـــى شـــــيء فــــي هـــذه 
المباراة فهو بدايتها، خصوصا الهدف 
ــقـــة لــلــمــنــتــخــب  ــثـ االول الـــــــذي اعــــطــــى الـ
الفرنسي لإلبقاء على خطته التكتيكية. 
ارتــكــبــنــا الــعــديــد مـــن األخـــطـــاء الــفــنــيــة، 
ولكننا رغم ذلك خلقنا لهم المتاعب في 
الشوط االول، وفي الثاني كنا األفضل 
لــم نخسر الــكــرة كثيرا، وخلقنا الكثير 
من الفرص، ولكننا لم نكن حاسمين في 

األمتار الـ30 األخيرة«.
وتـــابـــع: »لـــأســـف بــالــنــســبــة لــنــا، كنا 
نـــرغـــب فـــي الــتــســجــيــل لـــــزرع الـــشـــك في 
صفوفهم، ولكنهم يملكون الكثير من 
الــمــواهــب فــي خــط الــهــجــوم، كنا نعرف 
ــا حــصــل  أنـــهـــم ســيــعــاقــبــونــنــا، وهـــــو مــ
م معنوياتنا. 

ّ
بالهدف الثاني الذي حط

حاولنا الضغط حتى النهاية لتسجيل 
هدف ينعش آمالنا ولكننا لم نتمكن«.

فرنسا فريق كبير

وأضاف الركراكي: »أهنئ فرنسا التي 
قلت قبل المباراة انها فريق كبير، ومن 
ــفـــوز، ولكنني  أشـــيـــاء قــلــيــلــة يــمــكــنــهــا الـ
فــخــور ألن العــبــي فــريــقــي بــذلــوا كــل ما 
فــي وســعــهــم رغـــم اإلصـــابـــات، ونجحوا 
فــــي زرع الـــشـــك بــصــفــوفــهــم فــــي بــعــض 
ــع بــالــنــســبــة  ــ ــر رائــ ــ ــذا أمـ ــ الـــلـــحـــظـــات، وهــ
لــنــا. فــي مسابقة مــثــل كـــأس الــعــالــم من 
الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــي، أعـــتـــقـــد أنـــــه يــجــب 
أن تــكــون فـــي قــمــة مــســتــواك مـــن جميع 
نــا األمــر 

َ
الــنــواحــي، بينما نــحــن تــجــاوز

قــلــيــال عــلــى الــمــســتــوى الــبــدنــي وبعض 
الالعبين قدموا بين 60 و80 في المئة 
فقط مــن مؤهالتهم فــي هــذه البطولة«.

وعن مباراة المركز الثالث وفرصة اشراك 
وجوه جديدة، بين الركراكي قائال: »ان 

الـــمـــبـــاراة نــهــائــيــة صـــغـــيـــرة، وســيــكــون 
ــــر صــعــبــا بــالــنــســبــة لــنــا خــصــوصــا  األمـ
من الناحية الذهنية. نعاني مسبقا من 
اصــابــات عــديــدة، لـــدي فــكــرتــان: األولـــى 
أنــنــا نــرغــب بـــذل كــل مــا فــي وســعــنــا من 
أجل الفوز بها، والثانية أنني أريد منح 
بعض الدقائق لبعض الالعبين الذين 
لم يحظوا بفرصة المشاركة حتى اآلن 
النــهــم يستحقون ذلـــك وكــانــوا رائعين 
مــع المجموعة، وبالتالي سنحاول ان 
نمزج بينهم لنخلق فريقا رائعا، وننتزع 
هـــذه الــمــرتــبــة الــثــالــثــة ونــكــون جــيــديــن. 
سنحاول اآلن ان نستعيد ثقتنا ألننا 
خسرنا واألمور تكون صعبة دائما بعد 
الخسارة، وسنرى من سيحظى السبت 
بشرف تمثيل المغرب في هذه المباراة 

من أجل الفوز بالمركز الثالث«.

مشاركة أكرد وسايس

وتحدث الركراكي عن مشاركة نايف 
أكــرد ورومـــان ســايــس، وبين »أنــه حتى 
اللحظة االخيرة انتظرنا لنرى اذا كان 
سايس بإمكانه اللعب، ألنــه العــب مهم 
فـــي خــطــتــنــا الــتــكــتــيــكــيــة وهــــو قــائــدنــا، 
وحــاولــنــا حــتــى فــتــرة اإلحـــمـــاء، واألمـــر 
ذاتــه بالنسبة لنايف الــذي تعافى للتو 
ــام ورغـــب بــدوره  مــن وعــكــة صحية وزكـ
في بدء المباراة، ألنه أيضا عنصر مهم 
في التشكيلة، واعتقدت ان الدفع بخمسة 
مدافعين سيساعدنا. خاطرنا وعملنا 
مــدة يومين على هــذه الخطة، مــن أجل 
ســـد الــمــنــافــذ عــلــى )عــثــمــان( ديمبيليه 
و)كيليان( مبابي وإرغامهما على الدفاع، 
ــــى 4  ــان عـــدنـــا الـ ــ ــ ــــروج رومـ لـــكـــن بـــعـــد خــ
مدافعين ولعبنا جيدا أيضا. لست نادما 
على ما قمت به، في بعض األحيان يجب 
المجازفة. أعتقد أننا لم ندخل جيدا في 
المباراة، سنستخلص الدروس وأنا أول 

من سيفعل ذلك«.
ــــدف  ــهـ ــ ــن الـ ــ ــ ــي عـ ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــدث الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
الــمــقــبــل: »بـــالـــتـــأكـــيـــد، ولــكــنــنــا وضــعــنــا 
ضغطا اضافيا علينا، كنا سابقا بين 
المرشحين ولكننا اليوم بلغنا نصف 

نهائي المونديال، ويتعين علينا عدم 
االخــتــبــاء ولـــن نــخــتــبــئ، هــنــاك معايير 
ــرى، إفــريــقــيــا مــخــتــلــفــة، سينتظرنا  ــ أخـ
الــــجــــمــــيــــع، ولــــكــــن أمــــامــــنــــا عـــــــام كـــامـــل 
لالستعداد، وسيكون أمامنا وقت كاف 
لهضم هذه المسابقة، ألن أول استحقاق 
ــارس الــمــقــبــل، ولــكــنــنــي  ــ ســيــكــون فـــي مـ
ــقــــدي )مـــع  ــا بـــخـــصـــوص عــ ــقـ ــابـ ــلـــت سـ قـ
االتــحــاد المغربي( أنــا ال أختبئ ولــدي 
طــمــوح، وإذا لــم نــبــلــغ نــصــف النهائي 
فسأرحل، وهذا ما يجب فعله، سنذهب 
إلــــى هـــنـــاك مـــن أجــــل الـــفـــوز بـــهـــا، ولــكــن 

حذار فإفريقيا تطورت، وعندما نرى 
الغائبين عن المونديال مثل ساحل 

العاج والجزائر ومصر ونيجيريا 
فسيكون 10 مرشحين للفوز بها 
أيضا ونحن بينهم، ولكن نحن 
ــــب فــي  ــرغـ ــ ــتــــطــــور ونـ نـــعـــمـــل ونــ

الفوز بها«.
وحـــول مــا أنــجــزه المغرب 

ووقــــــــــعــــــــــه عــــــالــــــمــــــيــــــا قـــــــال 
ــا نـــعـــرف  ــنــ الـــــركـــــراكـــــي: »كــ

جيدا ما حققناه في هذا 
الــمــونــديــال، ونـــرى ذلك 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــي مــ فــ
االجــــتــــمــــاعــــي، فــهــمــنــا 
مسبقا أن الجميع في 
بلدنا فخور بنا ونحن 

نــــــأســــــف لــــــعــــــدم تـــحـــقـــيـــق 
حلم شعبنا والــذهــاب الــى أبعد دور، 
لـــم نــكــن بــعــيــديــن واقــتــربــنــا مـــن هــذا 
اإلنــجــاز األعــظــم. احتجنا الـــى تلك 

التفاصيل الــصــغــيــرة الــتــي تقود 
إلى التتويج باللقب، شعرنا بها 

اليوم وبأهميتنا. قلت لالعبين 
انـــــنـــــي فـــــخـــــور بــــهــــم والــــمــــلــــك 
ــا والــــشــــعــــب الـــمـــغـــربـــي  أيــــضــ
والعالم بــدوره، ألننا لعبنا 
بــالــروح والقلب، ونستحق 
مـــا حــقــقــنــاه وقــاتــلــنــا حتى 
النهاية، لم نقدم فقط صورة 
رائعة عن المغرب ولكن عن 

إفريقيا أيضا«.
)الدوحة - أ ف ب(

ثيو هيرنانديز يسجل الهدف األول

حزن العبي المغرب بعد المباراة

الركراكي

 ارتكبنا العديد من 
األخطاء الفنية لكننا 

خلقنا لهم المتاعب

 احتجنا إلى تلك 
التفاصيل الصغيرة 
التي تقود للتتويج

... ومواني يسجل الثاني
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امتلك المنتخب المغربي 
دفاعا حديديا في مونديال 

2022، والذي كان أحد 
األسباب الرئيسية في إنجاز 

األسود في البطولة، لكنه 
استسلم »مرفوع الرأس« أمام 

الفرنسيين، بسبب اإلصابات 
واإلرهاق.

ــنـــتـــخـــب الـــمـــغـــرب  كـــــــان دفــــــــاع مـ
أحــــد نــجــوم مـــونـــديـــال قــطــر 2022 
 
ً
 فــوالذيــا

ً
 ســـدا

ً
لــكــرة الــقــدم، فــارضــا

ــن مــن  ــيـ ــيـ ــمـ ــالـ ــن عـ ــيـ ــمـ ــاجـ ــهـ أمـــــــــام مـ
دور الـــمـــجـــمـــوعـــات حـــتـــى األدوار 
ــاراة  ــبــ ــمــ االقــــصــــائــــيــــة، لــــكــــن فـــــي الــ
السادسة أثقلته اإلصابات وواقعية 
ــرأس  فـــرنـــســـا، لـــيـــرضـــخ ويــــــــوّدع بــ

مرفوعة من نصف النهائي.
وشــــّكــــل قـــطـــبـــا الـــــدفـــــاع، الـــقـــائـــد 
رومـــــان ســايــس ونـــايـــف أكـــــرد، مع 
الظهيرين نصير مـــزراوي )بايرن 
ميونيخ األلماني( وأشرف حكيمي 
 
ً
 رائعا

ً
)باريس سان جرمان(، جدارا

أمام الحارس المتألق ياسين بونو 
)إشبيلية اإلسباني(.

وبــدأت حكاية الشباك النظيفة 
فــي الــمــبــاراة األولـــى ضــد كرواتيا، 
عــــنــــدمــــا أطــــــــل »أســـــــــــود األطـــــلـــــس« 
بــرأســهــم محققين نــقــطــة الــتــعــادل 
الــســلــبــي، فـــي مــحــاولــتــهــم الــثــانــيــة 
لــتــخــطــي دور الـــمـــجـــمـــوعـــات بــعــد 

.1986
وعــلــى اســتــاد الــبــيــت فــي مدينة 
ــة،  الـــخـــور، الـــواقـــعـــة شـــمـــال الـــدوحـ
عــــانــــى الـــظـــهـــيـــر األيــــســــر مـــــــزراوي 
إصابة بجنبه عندما ارتمى على 
كــرة مرتدة من الحارس دومينيك 
ليفاكوفيتش، بينما شعر الظهير 
األيـــمـــن حــكــيــمــي بـــــآالم فـــي فــخــذه 

وأكمل المباراة.
لــكــن الــظــهــور الــثــانــي كـــان أكــثــر 
تألقا، فتغلب أوالد الــمــدرب وليد 
الـــركـــراكـــي عــلــى بــلــجــيــكــا 2-0، في 
مــبــاراة أطــل فيها شبح اإلصــابــات 
مـــع اضـــطـــرار الـــحـــارس بـــونـــو الــى 
االنسحاب رغــم وقوفه مع زمالئه 
عند عزف النشيد الوطني، فحل 

بــدال منه منير المحمدي وحافظ 
على نظافة شباكه.

المباراة الثالثة كانت الوحيدة 
الـــتـــي تــهــتــز فــيــهــا شـــبـــاك الــمــغــرب 
ــــالل دور الـــمـــجـــمـــوعـــات، فــبــعــد  خــ
الــتــقــدم بــهــدفــيــن عــلــى كـــنـــدا، حـــّول 
أكـــرد مــدافــع وســت هــام اإلنكليزي 
ت شباك 

ّ
عــن طريق الخطأ كــرة هــز

الفريق األحمر للمرة األولى.

التألق في األدوار اإلقصائية 

القصة الرائعة لدفاع المغرب تركت 
صفحاتها البهية لألدوار اإلقصائية، 
فاحتفظ الرباعي الحديدي، بمساعدة 
ــر ومــســكــنــات اآلالم بــنــظــافــة  ــ مـــن اإلبـ
شــبــاكــه أمـــــام تــيــكــي تـــاكـــا إســبــانــيــا، 
ورفعه في ركــالت الترجيح الحارس 

المبتسم والبارد األعصاب بونو.
ــمــــغــــرب أول مــنــتــخــب  ــــح الــ ــبـ ــ وأصـ
إفــريــقــي يــبــلــغ نــصــف الــنــهــائــي، بعد 
معركة ناجحة ونظيفة الشباك أمام 
 

ّ
البرتغال، لكن شبح اإلصابات لم يطل

فقط برأسه، بل أبعد مــزراوي وأكــرد 
 عن ربع النهائي.

ً
نهائيا

ورغم ذلك، كانت المفاجأة الجميلة 
في بروز بديليهما يحيى عطية الله 
)الـــوداد البيضاوي( وجــواد الياميق 
)بلد الوليد اإلسباني(، فقاد المهاجم 
يــوســف النصيري برأسيته العالية 
فوق سطح البحر، وبتمريرة جميلة 
 من المدافع عطية الله، بالده إلى 

ً
جدا

المربع األخير بموازاة تألق بونو أمام 
جــواو فيليكس والبديل كريستيانو 
 
ً
رونــــالــــدو، فــيــمــا وقـــف الــيــامــيــق ســـدا

 أمام هجمات غونسالو راموس 
ً
منيعا

ورونالدو.
مــواجــهــة تـــعـــّرض خــاللــهــا الــقــائــد 

قطب دفاع بشيكتاش التركي سايس 
إلصــابــة فــي الفخذ كــان يعاني منها 
ضد إسبانيا، أرغمته على ترك مكانه 
لمدافع بريست الفرنسي أشرف داري 

في الدقيقة 57.

نهاية الحكاية أمام فرنسا 

مّرة جديدة وأخيرة، حضر اسم 

أكرد على ورقة نصف النهائي ضد 
فرنسا، لكن في اللحظة األخيرة، 
ــاب بــــونــــو عــــن الــــمــــبــــاراة  ــ ــا غــ ــمــ وكــ
الــثــانــيــة، ُســـحـــب اســـمـــه لــمــصــلــحــة 

داري.
ثـــغـــرة دفـــاعـــيـــة مــطــلــع الـــمـــبـــاراة 
ــام نــجــمــهــا أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان،  ــ أمـ
ــا ســـريـــعـــا لـــلـــمـــدافـــع  ــدفــ ــــرت هــ ــمـ ــ أثـ
ــو هــــرنــــانــــديــــز فــي  ــيــ ــي تــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ

ــرج الــقــائــد  الــدقــيــقــة الــخــامــســة، وعـ
رومــــان ســايــس مــطــالــبــا بــتــبــديــلــه، 
فخرج في الدقيقة 21، ودخل العب 

الوسط سليم أمالح بدال منه.
ــــي خـــطـــتـــه مــن  ــراكــ ــ ــركــ ــ ــر الــ ــ ــيـ ــ وغـ
ــة،  ــ ــعـ ــ خــــمــــســــة مــــدافــــعــــيــــن إلـــــــى أربـ
وتعرضت لضرر إضافي مع خروج 
مــزراوي بين الشوطين، ورغــم كل 
ذلـــك صــمــد الــمــغــرب وشــكــل خــطــرا 

عــلــى مـــرمـــى لـــوريـــس بــتــســديــدات 
وركالت حرة لزياش وأكروباتيات 
ــم األمـــــر  ــتــــى حــــســ ــم، حــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ فـــــي الـ
ــدال  ــ بـــالـــهـــدف الـــثـــانـــي لــلــبــديــل رانـ

كولو مواني.

سايس: أردنا الذهاب للنهاية
أكــــــــد رومــــــــــــان ســـــايـــــس مــــدافــــع 
ــــرب بــــعــــد الـــــخـــــســـــارة أمــــــام  ــغـ ــ ــمـ ــ الـ
ــدور  فــرنــســا حــامــلــة الــلــقــب فـــي الــ
نــصــف الــنــهــائــي لـــمـــونـــديـــال قــطــر 
ــاك  ــنــ »هــ ان  االول،  مـــــــس  أ  2022
خيبة بالتأكيد ألنــنــا منافسون، 
ــا الــذهــاب حــتــى الــنــهــايــة لكن  أردنـ
 
ً
يجب أال ننسى أننا حققنا شيئا
 لــــم يـــنـــتـــه ألن هــنــاك 

ً
اســـتـــثـــنـــائـــيـــا

مــبــاراة المركز الــثــالــث، ويــجــب أن 
نــحــاول الــفــوز بها، وسيكون ذلك 

 .»
ً
رائعا

وأضــــــــــــــــــــاف: هــــــــــــذا ســــيــــفــــيــــدنــــا 
للمستقبل، للبطوالت المقبلة، إن 
كــانــت كــأس الــعــالــم أو كــأس األمــم 
اإلفريقية المقبلة. كل شيء ممكن 
في كرة القدم، إذ قمنا بما يجب، 
وإن كانت لدينا الروحية والرغبة 
ــم كــــــل شــــــــيء عــــلــــى أرض  ــديــ ــقــ ــتــ بــ

 للمغرب. 
ً
الملعب كي نجلب كأسا

أريـــــــــد أن أتـــــوجـــــه بــــالــــشــــكــــر لــكــل 
الــمــغــاربــة ألنــهــم ســانــدونــا طـــوال 
الــبــطــولــة، إن كـــان فــي الــمــغــرب أو 
هنا. حظينا بمساندة استثنائية 
مع جمهورنا وبوجود عائالتنا.

ــتـــي أدت إلـــى  ــة الـ ــابــ وعــــن االصــ
اســـتـــبـــدالـــه فـــي الـــشـــوط االول مــن 
الــلــقــاء قــال ســايــس: قمت بتجربة 
قبل المباراة وشعرت أني بحالة 
جيدة خــالل االحــمــاء. لكن بعدها 
لــســوء الــحــظ شــعــرت بــاأللــم خــالل 
حركة ما. ليس لدي أي ندم، كنت 
أفضل أن يحصل ذلك في االحماء 
كي أتــرك مكاني لالعب آخــر. هذه 

األمور تحصل، هذا مكتوب.
ــه، قــــــال بــــــدر بـــانـــون  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
ــرب بــــعــــد خــــســــارة  ــ ــغـ ــ ــمـ ــ مــــــدافــــــع الـ
ــخــــب بـــــــــــالده أمـــــــــــام نــــظــــيــــره  ــتــ ــنــ مــ

ــــف نـــهـــائـــي  ــــصـ ــــي فـــــــي نـ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
مــونــديــال قــطــر 2022 أمــس االول: 
 بفضل 

ً
 كبيرا

ً
حقق المغرب انجازا

المجموعة. نصف النهائي أمام 
منتخبات كبيرة نتيجة جيدة 

لنا. قّدمنا أقصى جهودنا.
وأضــــــــــــــــــــاف: نــــفــــتــــخــــر 

بأننا مغاربة وعرب، 
ــع  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ نـــــــــشـــــــــكـــــــــر جــ

االفــــارقــــة والـــعـــرب 
عــلــى دعــمــنــا خــالل 
هــذه البطولة. كنا 

ــلـــوغ  ــــدف الـــــــى بـ ــهـ ــ نـ
الــنــهــائــي وإحـــــراز الــلــقــب، 

لكن اآلن نبحث عن المركز الثالث 
الـــذي ســيــفــخــر بــه الــمــغــاربــة فــتــرة 

طويلة.
)أ ف ب(

الرئيس األميركي يشيد بمنتخب المغرب
لم يكتف الرئيس األميركي، جو بايدن، أمس األول، باختصار خطابه خالل قمته 
مع قادة أفارقة في واشنطن، بل شاهد أيضا مباراة المغرب وفرنسا في مونديال 

قطر، وأشاد باألداء الرائع لمنتخب »أسود األطلس« خالل البطولة.
وقــال بايدن على »تويتر« بعد مباراة نصف النهائي التي انتهت بفوز فرنسا 
 أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس 

ً
ا عظيما

ً
بهدفين مقابل صفر »لقد كان شرف

 ما 
ّ
 النظر عن الفريق الــذي تشّجعه، فــإن

ّ
الـــوزراء المغربي )عــزيــز( أخــنــوش. بغض

قه هذا الفريق رائع«.
ّ
حق

 على كرسي ويحيط به قادة آخرون وأمامهم 
ً
وأرفق تغريدته بصورة تظهره جالسا

 المباراة عندما كانت النتيجة 1-0 لمصلحة الفرنسيين.
ّ
شاشة تبث

وقبل أن يأخذ »استراحة« كرة القدم هذه، حرص الرئيس األميركي على تناول 
المباراة في خطابه أمام جمهور متعاطف إلى حّد كبير مع أول فريق إفريقي يصل 

إلى هذه المرحلة من كأس العالم.
وقال جو بايدن أمام نحو 50 رئيس دولة وحكومة من بينهم رئيس ليبيريا جورج 
وياه نجم كرة القدم السابق الذي يلعب ابنه تيم مع المنتخب األميركي، »أعلم أنكم 

تقولون ألنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك«.
ولم يدم خطابه إال نحو 17 دقيقة.                                                         )أ ف ب(

القارة السمراء فخورة بإنجاز »أسود األطلس«
أكد رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي 
لكرة القدم، موسى فقي محمد، الخميس، 
أن القارة السمراء فخورة بإنجاز المغرب 
فــــي مـــونـــديـــال قـــطـــر 2022، حـــيـــث دخـــل 
التاريخ، بعدما أصبح أول فريق إفريقي 
يــلــعــب فـــي نــصــف نــهــائــي بــطــولــة كــأس 

العالم، رغم إقصائه على يد فرنسا.
وعــقــب مـــبـــاراة نــصــف الــنــهــائــي، الــتــي 
ــازت بــهــا حــامــلــة الــلــقــب عــلــى الــمــغــرب  ــ فـ
بثنائية نظيفة، األربعاء، قال محمد عبر 
حسابه بـ »تويتر«: »إفريقيا فخورة برحلة 

)أسود األطلس( في كأس العالم«.
ــــاف مــحــمــد، رئــيــس وزراء تــشــاد  وأضـ
الــســابــق: »إن ســجــلــه )مــنــتــخــب الــمــغــرب( 
وجـــودة لعبه جعلت مــن إفريقيا إحــدى 
القارات المميزة في كرة القدم العالمية. 

ــود( عــلــى قــيــادتــنــا إلــى   لــكــم يــا )أســ
ً
شــكــرا

القمة«.
لــن يــكــون هــنــاك نــهــائــي إفــريــقــي، كما 
حلمت قــارة بأسرها، وال عربي، في أول 

مونديال تنظمه دولة عربية.
ــد خـــســـارتـــه أمــــــام بــطــلــة الـــعـــالـــم،  ــعـ وبـ
ــلـــس«، الــذيــن  سيتعين عــلــى »أســــود األطـ
كــــســــروا بــالــفــعــل الـــعـــديـــد مــــن الـــحـــواجـــز 
فـــي هـــذه الــبــطــولــة، أن يــكــتــفــوا بالسعي 
للحصول على مكان في منصة التتويج، 
السبت المقبل، حين يواجهون كرواتيا، 
وصيفة النسخة الماضية، من أجل الفوز 

بالمركز الثالث.

موسى فقي محمد جو بايدن

ذكر ياسين بونو، حارس المغرب، عقب الخسارة 
أمام فرنسا حاملة اللقب، أن »المقابلة لم تكن سهلة، 
لكن كان عندنا حلم الوصول للنهائي، وكنا واثقين 

من الفوز بها لكن لم يكتب«.
 وقــال حــارس االســود: »أظــن أن الشباب لعبوا 
مباراة كبيرة وبذلوا مجهودا جبارا، كانت لدينا 
فـــرص، الــحــمــد لــلــه لــهــذا األداء. ال تـــزال أمامنا 
مباراة يجب أن نواجهها بنفس الجدية التي 

أظهرنا في المباريات الماضية«. 
وعـــــن إصــــابــــات ســـايـــس وأكــــــــرد، أضـــــاف: 
»صـــراحـــة الــشــبــاب الــذيــن دخــلــوا أمـــس األول 
ســواء جــواد )الياميق( أو أشــرف )داري( قدما 
أداء كــبــيــرا وكــانــا فــي مــســتــوى كــبــيــر، لــم نحس 
بغياب نايف أو رومان. هذه المجموعة أظهرت أنها 
قــادرة على منافسة أكبر المنتخبات، لكن الهدف األول 
صعب علينا المباراة، وأظهر المنتخب أن لديه شخصية، 
وخلق فرصا بعد هذا الهدف، ثم جاءت فرصة سجلوا 
منها هدفا بشيء من الحظ«.                             )أ ف ب(

بونو: المباراة
لم تكن سهلة

مدافعو المنتخب المغربي يحيطون بمبابي

رومان سايس

دفاع المغرب استسلم »مرفوع الرأس« دفاع المغرب استسلم »مرفوع الرأس« 

ياسين بونو
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اإلعالم العالمي يشيد بالمغاربة ويهنئ فرنسا
رغـــــــــــم عـــــــــــدم تــــمــــكــــنــــه مـــن 
ــتـــرشـــح  اقــــتــــنــــاص بــــطــــاقــــة الـ
للمباراة النهائية في بطولة 
ــدم،  ــقــ ــرة الــ ــكــ ــالــــم لــ ــعــ كــــــأس الــ
ــــي قـــطـــر،   فـ

ً
ــا ــيــ ــالــ الـــمـــقـــامـــة حــ

ــر-2  ــ ــفـ ــ ــب الــــــخــــــســــــارة صـ ــ ــقـ ــ عـ
أمـــام فــرنــســا، فــي الــــدور قبل 
الـــنـــهـــائـــي لــلــمــســابــقــة، أمـــس 
األول األربعاء، فإن المنتخب 
المغربي تلقى إشادة جميع 
وســـائـــل اإلعــــــام الــعــالــمــيــة، 

أمس الخميس.
ــان مــنــتــخــب الــمــغــرب،  ــ وكـ
الـــذي بــات أول فــريــق عربي 
وافــريــقــي يــصــل إلـــى الـــدور 
قــــبــــل الــــنــــهــــائــــي فــــــي كــــأس 
الـــعـــالـــم، يــطــمــح لــمــواصــلــة 
ــة فــي  ــيــ ــالــ ــيــ ــه الــــخــ ــيــــرتــ مــــســ
الـــــــمـــــــونـــــــديـــــــال الــــــقــــــطــــــري، 
والــــــــصــــــــعــــــــود لـــــلـــــمـــــبـــــاراة 
النهائية في البطولة، لكن 
خــبــرة المنتخب الفرنسي 

حسمت األمور لمصلحته، ليواجه 
األرجــنــتــيــن فــي النهائي بعد غــد األحــد، 

على ملعب لوسيل.
ووصــفــت صحيفة ليكيب الفرنسية 
الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي بــالــشــجــاع، مشيرة 
ــى أن نـــجـــوم مــنــتــخــب أســـــود األطــلــس  إلــ
لــم يــمــنــحــوا الــفــرصــة لــاعــبــي المنتخب 
الفرنسي للظهور بمستواهم المعتاد، 
الفتة الى أن منتخب فرنسا نجح رغم ذلك 
 
ً
في بلوغ المباراة النهائية ليضرب موعدا

من العيار الثقيل أمام منتخب األرجنتين 
بقيادة ليونيل ميسي.

وأوضــحــت شبكة »ســكــاي سبورتس« 
اإلخبارية، في تقريرها عن المباراة، أن 
منتخب المغرب، الــذي حقق انتصارين 
تاريخيين على إسبانيا والبرتغال في 
األدوار اإلقصائية للمونديال القطري، 
لــم يتأثر بــالــهــدف المبكر الـــذي مني به 
مرماه في الدقيقة الخامسة عن طريق ثيو 
هيرنانديز، مضيفة أن المنتخب المغربي 

وضع نظيره الفرنسي في ضغط شديد، 
ــم الـــظـــروف  وقـــاتـــل نــجــومــه بــبــســالــة، رغــ
المعاكسة الــتــي تــعــرض لها الــفــريــق في 
ــراء مــديــره الفني ولــيــد الــركــراكــي  ظــل إجـ
تبديلين اضطراريين قبل انطاق الشوط 

الثاني. 
وكتبت »ديلي ميل« البريطانية أن حلم 
منتخب الــمــغــرب بالتتويج بــكــأس العالم 
انتهى، رغم المحاوالت الشجاعة التي قام 
بها نجومه للفوز على حامل اللقب، مبينة 

أن منتخب الــمــغــرب كـــان الــطــرف األفــضــل 
واألقــــــوى فـــي مــعــظــم فـــتـــرات الـــلـــقـــاء، فيما 
تــعــرض الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي لــلــعــديــد من 
األوقات الصعبة، ولم تبلغ نسبة استحواذ 
نجومه على الكرة خال اللقاء سوى ٪39 
فقط، وأضافت: »يا له من كأس عالم قدمه 
 حتى حينما 

ً
لنا هذا الفريق. لقد حقق مجدا

تعرض لتلك الخسارة«.
في المقابل، عنونت صحيفة الغازيتا 
ديللو ســبــورت اإليطالية على موقعها 

ــــي الـــــرســـــمـــــي: »فــــرنــــســــا فــي  ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
النهائي لكن التصفيق والتحية يذهبان 
للمغرب«، مشيرة إلى أن منتخبي فرنسا 
واألرجنتين سيبحثان عن اللقب الثالث 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم، لــكــن أفــضــل قــصــة في 

المونديال كتبها المنتخب اإلفريقي. 
من ناحيتها، كتبت صحيفة »كورييري 
ديا سبورت« اإليطالية أن حلم المغرب 
تــوقــف عــنــد نــصــف نــهــائــي كـــأس الــعــالــم 
ــد فـــرنـــســـا، حــيــث أوضـــحـــت أن  بــقــطــر ضـ

»فــريــق الــمــدرب ولــيــد الــركــراكــي 
أصبح بطل رحلة مثيرة وغير 
متوقعة، لكنه وصــل إلــى هدف 
تاريخي ببلوغ المربع الذهبي«.
 وتطرقت »مــاركــا« اإلسبانية 
لــلــحــديــث عـــن ولـــيـــد الـــركـــراكـــي، 
حــــيــــث أشــــــــــــارت إلــــــــى أنــــــــه رغــــم 
الهزيمة وخيبة األمل التي كانت 
واضـــحـــة فـــي وجـــهـــه، لــكــنــه دخــل 
تـــاريـــخ الـــمـــونـــديـــال، بــعــدمــا قــاد 
فريقه ليصبح أول منتخب عربي 
ــدور قبل  ــ وافـــريـــقـــي يــظــهــر فـــي الــ

النهائي لكأس العالم. 
ــة »ســـــــــــي إن إن«  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ أمـــــــــــا شـ
اإلخبارية األميركية فأبرزت لقطة 
»سجود« العبي منتخب المغرب 
عقب انتهاء المواجهة ضد فرنسا، 
مــضــيــفــة أن بــطــل الــعــالــم اســتــغــل 
الـــفـــرص الــتــي حــصــل عــلــيــهــا لهز 
الشباك وترجمها لهدفين، بينما 
امتلك منتخب أسود األطلس الكرة 
وصنع العديد من الهجمات، لكنه 

تعذر عليه العودة وإحراز التعديل. 
من جانبها، ألقت شبكة روسيا اليوم 
الــضــوء عــلــى الــجــمــاهــيــر الــمــغــربــيــة التي 
احـــتـــشـــدت فـــي مــــدرجــــات مــلــعــب الــبــيــت، 
الـــذي اســتــضــاف الــلــقــاء، حــيــث أوضــحــت 
أنها أبهرت الجميع بتشجيعها الفريق 
بـــحـــمـــاس كـــبـــيـــر تـــحـــت أنــــظــــار الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حضر 
المواجهة لمؤازرة منتخب باده.  )د ب أ(

ماكرون يشيد بالالعبين والمدرب
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
عن »فخره الكبير« باعبي منتخب باده، 
ــــدد عــلــى دور  أمــــس األول )األربـــــعـــــاء(، وشـ
مــدربــهــم ديــديــيــه ديــشــان فــي تــأهــلــهــم إلــى 
نهائي مونديال قطر على حساب المنتخب 

المغربي.
وفي تصريح أدلى به أمام عدد قليل من 
الصحافيين في المنطقة المختلطة بملعب 
الــخــور، أشــاد الرئيس الفرنسي بمنتخب 
 أنه »مزيج من عدة أجيال«، 

ً
باده، خصوصا

وكذلك بالمدرب ديدييه ديشان.
 الــاعــبــيــن 

ً
ــــرون خـــصـــوصـــا ــاكـ ــ ــــا مـ وحــــيَّ

أوليفييه جيرو وأنطوان غريزمان و»كرمه 
ــرائــــع«، وكـــذلـــك كــيــلــيــان مــبــابــي وهـــّدافـــي  الــ
الـــمـــبـــاراة تــيــو هــيــرنــانــديــز ورانــــــدال كــولــو 

مواني.
ــة أخــــــــرى، أعـــــــرب مـــــاكـــــرون عــن  ــهـ مــــن جـ
احترامه الكبير للساحر األرجنتيني ليونيل 
مــيــســي، الـــذي ســيــقــود منتخب بـــاده ضد 

فرنسا، األحد المقبل. 
ــــن مـــيـــســـي، خـــال  ــــدث مـــــاكـــــرون عـ ــــحـ وتـ
حضوره قمة االتحاد األوروبي بالعاصمة 
البلجيكية )بروكسل(، أمس، حيث قال: »إنه 

العــب رائــع عندما يلعب في ســان جرمان، 
له في النادي على أن يكون في 

ّ
لكني أفض

منتخب باده«. 
 
ً
 كــبــيــرا

ً
وأكــــد مـــاكـــرون أنـــه يــكــن احــتــرامــا

لمنتخب األرجنتين »الــرائــع«، لكنه ال يزال 

 بــشــأن قـــدرة منتخب فرنسا على 
ً
متفائا

الفوز بكأس العالم، في ظل االستعداد الجيد 
 من الاعبين 

ً
 رائعا

ً
للفريق، وامتاكه مزيجا

: »أعتقد أننا 
ً
الشباب وذوي الخبرة، مضيفا

 للفوز باللقب«.
ً
المنتخب األوفر حظا

لوريس: نهائي كبير أمام األرجنتين
أكد هوغو لوريس، قائد وحارس منتخب فرنسا، 
أمس األول، عقب الفوز على المغرب بهدفين دون رد 
فــي نصف النهائي الثاني بمونديال 2022 بقطر، 
ــام األرجــنــتــيــن يــوم  أنــهــم بــصــدد »نــهــائــي كــبــيــر« أمــ

األحد المقبل.
وقال لوريس »األرجنتين منتخب كبير، ويمتلك 
 في هذه الرياضة )ليو ميسي(، 

ً
 صنع تاريخا

ً
العبا

.»
ً
ولكننا نمتلك أسلحتنا أيضا

وأقر حارس توتنهام هوتسبر اإلنكليزي بأنهم 
واجهوا »صعوبات كبيرة« في المباراة أمام المغرب، 
لكنهم »راضـــون عــن العمل الــذي تــم تقديمه« داخــل 
الملعب، وهــو مــا يمنحهم »فــرصــة ذهبية لدخول 

منتخب فرنسا للتاريخ«.
 تصريحاته »كنا أقوياء، 

ً
وأتم صاحب الــ 35 عاما

وجدنا بعض الصعوبات في المباراة، ولكن كل شيء 
سار بشكل مثالي. علينا أن نقدم أفضل ما لدينا على 

جميع األوجه يوم األحد«.
وستكون هذه المباراة هي الرابعة بين المنتخبين 
 أن األرجنتين 

ً
في البطولة، واألولى في النهائي، علما

تتفوق بانتصارين، مقابل واحــد لفرنسا كــان في 
النسخة األخيرة في روسيا قبل 4 سنوات في ثمن 

النهائي بنتيجة )3-4(. 
)إفي(

تشواميني: سعيد بمواجهة ليونيل
ذكــــر العــــب وســــط الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي ونـــــادي ريــــال مـــدريـــد أوريــلــيــن 
تشواميني أن ليونيل ميسي وكيليان مبابي سيكونان أهم عوامل الجذب 
في نهائي مونديال قطر بين األرجنتين وفرنسا، وهما »العبان رائعان«، 

.»
ً
 على أن المباراة »ستقام بين 22 العبا

ً
مشددا

وقـــال تــشــوامــيــنــي، الـــذي يــشــارك بشكل أســاســي فــي صــفــوف منتخب 
 في تأهله للنهائي، عقب الفوز على المغرب 0-2، 

ً
 بارزا

ً
فرنسا، ولعب دورا

 بهذا الفوز والتأهل للنهائي، لنحظى بفرصة اللعب ضد 
ً
»نحن سعداء جدا

األرجنتين«، وأقر بأن خوض نهائي المونديال »بمنزلة حلم« بالنسبة له، 
ألن هذا النوع من المباريات »ال يصدق«، ومن األفضل خوضها أمام العبين 

بحجم ميسي »ألنه العب كبير«.
 سنعمل من أجل ذلك، سنضع 

ً
وتابع: »من الصعب إيقافه، لكننا جميعا

، وسنعمل من أجل الفوز بهذه المباراة، ألن ميسي 
ً
خطة، سنتعافى جيدا

 إلــى جانبه عــشــرة العبين آخــريــن«، 
ً
، لكن هــنــاك أيــضــا

ً
سيكون حــاضــرا

 مباراة »صعبة« على الطرفين.
ً
متوقعا

وأشـــار إلــى أنــه تــحــدث مــع زميله في 
ــال مـــدريـــد، كــريــم بــنــزيــمــة، الــــذي لم  ريــ
يــســتــطــع الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــمـــونـــديـــال 
ــر أبـــلـــغـــه بــأنــه  ــيــ لــــإصــــابــــة، وأن األخــ

 بما حققه الجميع«.
ً
»سعيد جدا

)إفي(

كوندي: خوض نهائي 
المونديال »حلم«

أكد مدافع المنتخب الفرنسي وبرشلونة جول كوندي أن خوض 
نهائي كــأس العالم فــي قطر 2022 عقب الــفــوز على المغرب 0-2 

»يعد حلما«.
وأقــر كوندي بــأن المغرب »قــدم مباراة كبيرة وسبب مشكات 
لفرنسا«، لكنهم نجحوا فــي التصدي لـــ »التحدي البدني« الــذي 
: »كنا نعلم أن علينا أن 

ً
قدمه فريق المدرب وليد الركراكي، مضيفا

، وهدف تيو سهل لنا األمور أكثر«.
ً
نبدأ المباراة بشكل جيد جدا

. األمــور كانت 
ً
واستدرك: »لعبنا بخطوط متقاربة جــدا

 ما في الشوط الثاني، فقد كانوا يمتلكون 
ً
أصعب نوعا

 كنا على المحك، لكن في النهاية عدنا 
ً
الكرة، وأحيانا

 ،»
ً
 كبيرا

ً
 والجميع بذل جهدا

ً
لنكون متحدين جدا

: »نــحــن فــريــق يــعــرف كــيــف يــعــانــي، لم 
ً
مــضــيــفــا

نستسلم في أي مباراة، ال نزال نلعب بكثافة 
شديدة«.

 بأن حارس مرمى »الديوك« 
ً
وأقر أيضا

هـــوجـــو لــــوريــــس »تــــصــــدى بــشــكــل جــيــد 
لبعض الــتــســديــدات، وكـــان هــنــاك بعض 
التوفيق« لمنتخب بــاده، حينما أبعد 
الاعب نفسه في الدقائق األخــيــرة كرة 

من أمام خط المرمى.

جيرو: األرجنتين أكثر 
من مجرد ميسي

أكـــد مــهــاجــم مــنــتــخــب فــرنــســا، أولــيــفــيــه جـــيـــرو، أن 
ــوك« فـــي نــهــائــي  ــديــ األرجــنــتــيــن، الــتــي ســيــواجــهــهــا »الــ

مونديال قطر 2022 »أكثر من مجرد ميسي«، وأن فريقه 
سيخطئ إذا ما قام فقط بالتركيز على نجم باريس سان 

جرمان.
وأوضح العب ميان: »ميسي العب مذهل، علينا أن نقوم بكل 

شيء بشكل جيد من أجل الفوز بهذا النهائي ومحاولة إيقافه، لكن 
.»

ً
األرجنتين ليست ميسي فقط، لديهم العبون جيدون جدا

وهنأ جيرو مدرب المغرب، وليد الركراكي، الذي 
 :)

ً
زامله كاعب عام 2007. وقال الاعب )36 عاما
»لقد هنأته، المشوار الذي قام به ال ُيصدق، 
قلت له إنني أريد لقاءه بعد سنوات عديدة 
لــم أره فيها. إنــه شخص عظيم، ويستحق 

«. وتابع: »من 
ً
كل التقدير، قدموا مستوى رائعا

الرائع أن أكون هنا، بعد أربع سنوات من اللعب في 
موسكو، لقد أظهرنا قوة كبيرة، كان لدينا الجودة الازمة، خضنا 
مباراة كبيرة أمام منافس كبير، ونجحنا في رفع المستوى«.  )إفي(

أشــاد ملك المغرب محمد السادس 
بأداء العبي باده، وذلك في اتصالين 
ــــدّرب ولــيــد  ــمـ ــ  مــــن الـ

ّ
ــل ــ هــاتــفــيــيــن مــــع كـ

ــد الــمــنــتــخــب رومـــــان  ــائــ ــراكــــي وقــ ــركــ الــ
سايس.

 
ّ
وقــالــت وكــالــة األنــبــاء المغربية، إن
العاهل المغربي نــّوه فــي اتصاله مع 
الركراكي بنجاحه في تكوين فريق من 
ع بالتماسك والـــروح 

ّ
الاعبين »يتمت

القتالية، بما مّكنه من تسجيل حضور 
متمّيز فــي هـــذه الــتــظــاهــرة، وتشريف 
الشعب المغربي والجمهور العالمي من 
خال قيمه الرياضية الرفيعة وموهبته 

النموذجية«.
وفي اتصاله مع قائد المنتخب أعرب 
الــمــلــك مــحــمــد الـــســـادس عـــن »تهنئته 

الحاّرة لمجموع الفريق«.
ــل أرجـــــاء  والـــحـــلـــم الــــــذي عـــاشـــتـــه كــ

 األفارقة والعرب 
ً
المملكة جّر إليه أيضا

ــة بــنــفــســهــا فــي  ــقــ  دولــــــة غـــيـــر واثــ
ّ

وكــــــل
ى الفريق 

ّ
مقارعة الكبار، بعدما تخط

ــيــــة قــويــة،  الــمــغــربــي مــنــتــخــبــات أوروبــ
وسّجل اسمه في تاريخ البطولة كأول 
منتخب عــربــي وإفــريــقــي يبلغ نصف 

النهائي.
ــلـــس من  ــود األطـ ــ ــارة أسـ ــم خـــسـ ــ ورغـ
 هــــذه الــنــتــيــجــة لم 

ّ
فــرنــســا )2-0(، لـــكـــن

تمنعهم مــن التنويه بمسيرة مشّرفة 
ى الحدود.

ّ
لفريق حظي بحّب كبير تخط

ص المشّجع أسامة أبدوح هذا 
ّ

ويلخ
 »لقد لعبوا مباراة جّيدة 

ً
الشعور قائا

 الحظ خانهم. واجهنا بنّدية حامل 
ّ
لكن

اللقب، هذا رائع«.
ويضيف الشاب الذي تابع المباراة 
ــذا الــفــريــق جعلنا  بــالــدار الــبــيــضــاء »هـ

نحلم حتى النهاية، أرفع لهم القبعة«.

فـــي الــمــقــابــل كــانــت مــشــاعــر الــشــاب 
ى 

ّ
 يتمن

ّ
حكيم سامة أكثر مرارة، إذ ظل

أن تــســتــمــّر الــمــســيــرة الـــرائـــعـــة ألســـود 
نا ضيعنا فرصة القرن، 

ّ
األطلس، »لكن

أنا محبط«.
وفــي العاصمة الــربــاط وّجــه بعض 
السائقين التحّية إلى المنتخب بإطاق 
الـــعـــنـــان لــمــنــّبــهــات ســـيـــاراتـــهـــم، تحت 
 عن أجواء 

ً
السماء الماطرة، لكن بعيدا

الفرح العارم التي كانت تغمر شوارع 
الــمــديــنــة إثــــر كـــل انــتــصــار كــــان أســـود 
قونه خـــال األسبوعين 

ّ
األطــلــس يحق

األخيرين.
وفـــي حـــّي درب الــســلــطــان الشعبي 
ــدار الــبــيــضــاء قــــال الــبــائــع الــجــائــل  ــالـ بـ
رشيد صديق قبيل ساعات من انطاق 
ق 

ّ
 »المنتخب الوطني حق

ّ
الــمــبــاراة إن

مــعــجــزات منذ بــدء الــمــونــديــال… لذلك 

 كثيرا للربح أو الخسارة«.
ً
لست مهتما

وأضـــاف الــرجــل الـــذي اســتــبــدل بيع 
حلويات باألعام الوطنية »لقد ربحوا 
 المغاربة، وهذا ال 

ّ
احترام وإعجاب كل

يقّدر بثمن«.
 
ً
وهذا الحي الشعبي الذي كان معقا

لحركة المقاومة ضد الحماية الفرنسية 
فــي خمسينيات الــقــرن الــمــاضــي يعّد 
 من معاقل الكرة المغربية إذ ولد 

ً
أيضا

فيه في 1949 نادي الرجاء البيضاوي، 
أحــد أكبر ناديين مغربيين ومــن بين 

األشهر في إفريقيا.

طابع خاص للمباراة

ــاراة أمـــــــام فــرنــســا  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــتــــســــت الـ واكــ
 للعاقات الوثيقة 

ً
 نظرا

ً
 خاصا

ً
طابعا

بــيــن الــبــلــديــن مــن جــهــة، وتــزامــنــهــا من 

جــهــة ثــانــيــة مـــع فــتــور فـــي عاقاتهما 
الدبلوماسية، ما جعل بعض التعليقات 
في مواقع التواصل االجتماعي تحّملها 

أبعادا سياسية.
وذهـــــب الـــكـــاتـــب الــمــغــربــي الــطــاهــر 
ــون فــــــي تــــصــــريــــح لــصــحــيــفــة  ــلــ ــجــ ــنــ بــ
»لوباريزيان« الفرنسية إلى حد مقارنة 
المباراة مع »أجواء استقال المغرب«، 
 من الحماية 

ً
العام 1956 بعد 44 عاما

الفرنسية اإلسبانية.
ــغـــف  ــــرة الــــحــــمــــاس والـــشـ ــمـ ــ وفـــــــي غـ
ــيــــن الـــــلـــــذيـــــن خــلــقــهــمــا  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ االســ
 بعد تــأّهــلــه إلى 

ً
المنتخب، خــصــوصــا

ــائــــي، خـــّصـــصـــت شـــركـــة  ــهــ ــنــ نـــصـــف الــ
الــخــطــوط الــجــويــة الــمــغــربــيــة رحـــات 
استثنائية مــنــذ الــثــاثــاء لنقل أعـــداد 
إضــافــيــة مـــن جــمــاهــيــر الــمــنــتــخــب إلــى 

الدوحة لتشجيع األسود.

الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى تهنئة رئيسة كرواتيا السابقة كيتاروفيتش

الملك محمد السادس يشيد بأداء »أسود األطلس«
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ــراز الــلــقــب فــي مــوســكــو قبل  مــنــذ إحــ
ــة أعـــــــــوام إلــــــى نــهــائــي  ــ ــعـ ــ ــــن أربـ ــر مـ ــثــ أكــ
مونديال 2022 األحد في الدوحة، عانى 
المنتخب الفرنسي صدمات ومطبات 
واســتــدعــاء غير متوقع لكريم بنزيمة 
وظهور جيل جديد محاط بمخضرمين 

مثل هوغو لوريس وأوليفييه جيرو.
بــعــد الــلــيــلــة الــمــجــنــونــة فـــي يــولــيــو 
ــكـــي« فــي  ــيـ ــنـ ــلـــى مـــلـــعـــب »لـــوجـ 2018 عـ
ــــاش الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي  مـــوســـكـــو، عـ
 ومــــن دون اهــتــمــام 

ً
 مــتــضــاربــا

ً
خـــريـــفـــا

حــقــيــقــي بــمــســابــقــة جـــديـــدة هـــي دوري 
األمم األوروبية التي خاضها »الديوك« 
بال تجديد دماء باستثناء قدوم تانغي 
ندومبيليه، فرالن مندي أو ألحسن بليا.

ــيــــون إلـــــــى حـــــد مــا  ــفــــرنــــســ ارتـــــقـــــى الــ
لمكانتهم كأبطال عالم، لكنهم عرفوا 
بــعــض الــمــطــبــات مــثــل الـــســـقـــوط أمـــام 
ــم وتـــركـــيـــا في  ــ هـــولـــنـــدا فـــي دوري األمـ
تصفيات كأس أوروبا )بنتيجة واحدة 
صفر - 2( نوفمبر 2018 ويونيو 2019.

 
ً
ــان كــلــفــتــا غـــالـــيـــا ــاراتــ ــبــ ــمــ هــــاتــــان الــ

الفرنسيين، إذ تسببت األولى بحرمانهم 
مــن الــتــأهــل للمربع األخــيــر للمسابقة 
القارية الجديدة، والثانية في تنازلهم 
عــن صـــدارة مجموعتهم فــي تصفيات 

كأس أوروبا 2020.

عائدون ووجوه جديدة 

فـــي خــريــف 2019، اســتــولــت الــكــآبــة 
على »الـــزرق« بسبب الفشل الهجومي، 
ففاجأ ديشان الجميع مساء مباراته رقم 
100 كمدرب ضد ألبانيا )2-0(: اختار 
 غير مسبوق مع ثالثة مدافعين 

ً
تكتيكا

من أجل وضع العبيه الهجوميين في 
أفضل الظروف الممكنة. التجربة أعطت 
ثمارها وعاد أنطوان غريزمان ليصبح 
« مرة أخرى بحسب المدرب. ثم 

ً
»متألقا

تدخلت جائحة كورونا لتعلق كرة القدم 
الدولية قرابة عشرة أشهر.

عند االستئناف، حصلت المفاجأة: 
ــان رابــيــو  ــ عـــاد ديــشــان ليستدعي أدريـ
ــن الـــمـــنـــتـــخـــب مـــنـــذ رفـــضـــه  ــ الـــمـــبـــعـــد عـ

ــة االحــتــيــاطــيــيــن  ــكـــون عـــلـــى الئـــحـ أن يـ
ــــب وســـط  لـــمـــونـــديـــال 2018. نـــجـــح العـ
يوفنتوس الذي يعتبر البديل الطبيعي 
 
ً
لبليز ماتويدي، في فرض نفسه سريعا
في الفريق المثالي لديشان، على غرار 
التشكيلة الحالية لمونديال قطر 2022.

سقط »الديوك« في مباراة ودية ضد 
فنلندا )0-2( لكنهم حققوا حملة ناجحة 
فـــي دوري األمـــــم )خــمــســة انـــتـــصـــارات 
وتعادل واحد(، مع مباراة مرجعية خلف 
أبواب موصدة في البرتغال )1-0( بفضل 

هدف نغولو كانتي.
ــا  قــبــل أشــهــر قــلــيــلــة مـــن كـــأس أوروبــ
التي تأجلت من 2020 إلى صيف 2021 
بسبب فــيــروس كــورونــا، بــرزت فرنسا 
مرشحة طبيعية للفوز باللقب، السيما 
مــع ظــهــور وجـــوه جــديــدة جـــددت دمــاء 
التشكيلة: إدواردو كــامــافــيــنــغــا، دايــو 
أوبــامــيــكــانــو، الـــحـــارس مــايــك مينيان 

وماركوس تورام.

مفاجأة بنزيمة

في 18 مايو 2021، قّرر ديشان إعادة 
استدعاء كريم بنزيمة بعدما استبعده 
طيلة خمسة أعوام ونصف العام بسبب 
»قضية الشريط الجنسي« لالعب الدولي 
السابق ماتيو فالبوينا. أفــاد ديشان 
فــي حينها »أضــع قضيتي الشخصية 
ــاراتــــي تــســتــنــد إلـــى  ــيــ « ألن »خــ

ً
جــــانــــبــــا

مصلحة المنتخب الفرنسي«.
وفـــي مــبــاراتــه الــثــانــيــة بــعــد الــعــودة، 
خرج بنزيمة من الملعب أمام بلغاريا 
)3-0( بسبب اإلصــابــة، ليحل بــداًل عنه 
مــنــافــســه الــتــاريــخــي أولــيــفــيــيــه جــيــرو، 
الــذي سجل ثنائية وأشعل النار خلف 
الكواليس بتصريح موجه إلــى زميله 
كيليان مبابي ينتقد فيه عدم حصوله 

على »كرات جيدة« خالل المباراة.
وقعت فرنسا في »مجموعة الموت« 
خالل كأس أوروبا، فتغلبت على ألمانيا 
ثم تعادلت مع المجر والبرتغال. حلت 
أولــى في المجموعة لتواجه سويسرا 
التي بدت في طريقها للخسارة في ثمن 

النهائي أمام جارتها، لكنها عادت من 
بعيد وأدركـــت الــتــعــادل 3-3 فــي الوقت 
الـــقـــاتـــل، لــتــفــرض شــوطــيــن إضــافــيــيــن، 
ثم ركــالت الترجيح التي ابتسمت لها 

لينتهي بذلك مشوار أبطال العالم.

استعادة التوازن 

ألول مــرة منذ تسلمه المنصب، لم 
يمّدد ديشان عقده لما بعد كأس العالم 
2022، كان يعلم أن مستقبله سيعتمد 

على نهائيات قطر 2022.
ــان عـــلـــى الـــمـــشـــكـــكـــيـــن بـــه،  ــ ــشـ ــ رد ديـ
وبــخــطــتــه الــتــكــتــيــكــيــة الـــجـــديـــدة نجح 
الفريق في قلب تخلفه 0-2 أمام بلجيكا 
في نصف نهائي دوري األمم األوروبية 
إلــى فــوز، قبل أن يتخطى إسبانيا في 

.
ً
 أيضا

ً
النهائي 2-1 بعدما كان متخلفا

وبــمــســاهــمــتــه بــهــدفــيــن فـــي هــاتــيــن 
المباراتين، احتفل بنزيمة بأول تتويج 

له مع »الديوك«.
وعلى الرغم من االختالالت الدفاعية، 
يبدو أن روح موسكو تطفو على السطح 
 مــع بـــروز نجم العبين ال غنى 

ً
مــجــددا

عنهما فــي التشكيلة األســاســيــة: تيو 
هرنانديز وأوريليان تشواميني.

 اإلصابات والصمود 

بــعــد سلسلة مــن سبعة انــتــصــارات 
متتالية، حصلت االنتكاسة خالل تجمع 
ــات الــتــي  ــابـ يــونــيــو، بــســبــب كــثــرة اإلصـ
تسببت بإنهاء رجــال ديــشــان الموسم 

بهزيمتين وتعادلين.

في سبتمبر ووسط استمرار مشاكل 
اإلصابات، سقط الفرنسيون مرة ثانية 
أمام الدنمارك صفر - 2 بعد األولى 2-1 
في يونيو، ما دفع ديشان للتخلي عن 
خــطــة الــلــعــب بــثــالثــة العــبــيــن فـــي قلب 

الدفاع ضمن رؤيته لمونديال قطر.
وكــانــت االســتــعــدادات لــكــأس العالم 
ــة بـــالـــشـــكـــوك بـــســـبـــب لــعــنــة  مـــصـــحـــوبـ
ــابـــات الــتــي حــرمــت »الـــديـــوك« من  اإلصـ
جهود بول بوغبا، نغولو كانتي، كريم 
بنزيمة، كريستوفر نكونكو، بريسنيل 

كيمبيمبي، مايك مينيان.
ثــم وفــي أول مــبــاراة فــي النهائيات، 
انـــضـــم لـــوكـــا هـــرنـــانـــديـــز إلــــى الــالئــحــة 
بعد إصابته في الفوز االفتتاحي على 
أستراليا )4-1( والذي أتبعه الفرنسيون 
بانتصار مقنع على الدنمارك )2-1(، قبل 

أن يــريــح ديــشــان أســاســيــيــه مــا تسبب 
ــام  بــالــســقــوط فـــي الـــجـــولـــة األخــــيــــرة أمـ

تونس )1-0(.
عــاد األســاســيــون إلــى التشكيلة في 
ثــمــن الــنــهــائــي ضــد بــولــنــدا ليساهموا 
فــي فـــوز مــريــح 3-1، قــبــل الــمــعــانــاة في 
ربع النهائي لتخطي إنكلترا 2-1 بفضل 
هاري كاين الذي أهدر ركلة جزاء كانت 
ستجر فرنسا إلــى التمديد على أغلب 

الظن.
وفي نصف النهائي، بّكر الفرنسيون 
بــالــتــســجــيــل فــــي مـــرمـــى الـــمـــغـــرب عــبــر 
المدافع تيو هرنانديز، قبل أن يحسم 
البديل راندال كولو مواني بطاقة التأهل 
حيث تنتظرهم األرجنتين في نهائي 

ناري هو الرابع في تاريخ الزرق.
)أ ف ب(

ً
من موسكو إلى الدوحة... طريق فرنسي شاق نحو النهائي مجددا

عاش المنتخب الفرنسي أربع 
سنوات مليئة بالتقلبات منذ 

تتويجه بمونديال 2018 
حتى مشاركته الحالية في 

مونديال قطر، الذي سيخوض 
خالله المباراة النهائية أمام 

األرجنتين األحد المقبل.

العبو المنتخب الفرنسي بعد الفوز على المغرب

ديشامب

ديشامب: بلوغنا النهائي ديشامب: بلوغنا النهائي 
أهم من مستقبليأهم من مستقبلي

أكد ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب 
الفرنسي، أن مستقبله ليس هــو األمــر المهم، 
بعد أن قــاد الــفــريــق لــلــمــبــاراة النهائية بكأس 
العالم، حيث سيواجه المنتخب األرجنتيني 

يوم األحد المقبل. 
 في 

ً
ــــدم الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي أداء رائـــعـــا وقـ

مواجهة المغرب وفاز عليه 2 - صفر، في الدور 
نصف النهائي بهدفي ثيو هيرنانديز وراندل 

كولو مواني، أمس األول. 
وتنتظر المنتخب الفرنسي مواجهة قوية 
أمام األرجنتين، في سعيه لكي يكون المنتخب 
الثالث في تاريخ كأس العالم الذي يحقق اللقب 
مرتين على التوالي، وذلك حينما يلتقيان على 
مــلــعــب »لــوســيــل«، ومـــن الــمــقــرر أن تــكــون تلك 
المباراة هي األخيرة في مسيرة ليونيل ميسي 

الدولية، وربما بالنسبة لديشامب. 
وكان زين الدين زيدان هو االسم األكثر 

تـــداواًل لخالفة ديــشــامــب، الـــذي ينتهي 
عقده بعد نهاية البطولة، لكنه يركز 

اآلن على النجاح في قطر. 
ــمــــر  ــمــــؤتــ ــــب فـــــــي الــ ــامــ ــ ــشــ ــ وقـــــــــــال ديــ

ــا دائــمــا  الــصــحــافــي عــقــب الـــمـــبـــاراة: »أنــ
فخور حينما نحقق نتيجة مثل تلك، عظيم 

أن نتأهل لخوض المباراة النهائية يوم األحد«.
، لقد 

ً
 سهال

ً
 وأضــاف: »لم يكن ذلك انتصارا

أظــهــرنــا إمــكــانــاتــنــا وخــبــرتــنــا وروح الــفــريــق، 
كـــان عــلــيــنــا بـــذل مــجــهــود كــبــيــر فـــي الــلــحــظــات 
المهمة في المباراة، كمدرب أنا فخور وسعيد 

بالالعبين«. 
 فـــي نفسي 

ً
وتـــابـــع ديــشــامــب: »ال أفــكــر حــقــا

لكنني أقـــدر حقيقة أنــنــا حقننا ذلــك النجاح، 
بالنسبة إلنجازاتي، فأنا لست أهم شيء هنا«. 

ــح: »الــفــريــق أكــثــر أهمية مــنــي، لدينا  وأوضــ
فرصة الدفاع عن لقبنا في النهائي، لذلك فإن 

هذا نجاح عظيم بالفعل«. 
: »لكننا سنفعل 

ً
واختتم تصريحاته قــائــال

ــا بــــوســــعــــنــــا لــجــعــل  ــ مــ
الجماهير واألمــة 
أكــــــــثــــــــر ســـــــعـــــــادة 
بــــفــــريــــقــــنــــا يـــــوم 

األحد«.  
)د ب أ(

غريزمان: المواجهة أمام األرجنتين ستكون مختلفة
أقر أنطوان غريزمان، نجم 
مــنــتــخــب فــرنــســا، عــقــب الــفــوز 
على المغرب بهدفين دون رد 
أمس األول في نصف النهائي 
الثاني بمونديال 2022 بقطر، 
بــأن النهائي أمــام األرجنتين 
بقيادة ليونيل ميسي »سيكون 

.»
ً
مختلفا

وأكــــــــــــد أفــــــضــــــل العـــــــــب فـــي 
المباراة التي احتضنها ملعب 
البيت أن »الــمــبــاراة لــن تكون 
سهلة، ويجب علينا أن نكون 
أكــثــر قــــوة. ســنــحــاول تحليل 
 من الغد، وإيجاد 

ً
ا النهائي بدء

أفضل طريقة لخوضه«.
وشدد العب أتلتيكو مدريد 
اإلسباني على ضرورة التحلي 
بـ »التواضع« عقب هــذا الفوز 
والــمــرور للنهائي، و»التركيز 

على التحضير الجيد لنهائي 
األحد«.

وأشـــار غــريــزمــان إلــى أنهم 
فوجئوا بأداء المغرب.

وقـــال فــي هــذا الــصــدد: أداء 
 
ً
الــمــغــرب الــجــمــاعــي هــجــومــيــا

 .
ً
 أبــهــرنــي شــخــصــيــا

ً
ودفـــاعـــيـــا

 في 
ً
لقد هـــددوا مرمانا كثيرا

الــشــوط الثاني. الــمــدرب فطن 
لألمور وأشرك ماركوس تورام 
لمساعدة ثيو هــرنــانــديــز في 
الــــجــــانــــب األيــــســــر الـــــــذي كـــان 

مصدر خطورتهم. 
)إفي(

غريزمان يتلقى التهنئة بعد الفوز على المغرب

مواني سعيد بالفوز وفخور بهدفه
أعــرب المهاجم الفرنسي رانــدال كولو مواني 
عـــن ســعــادتــه بــتــأهــل فــرنــســا لــنــهــائــي مــونــديــال 
 أنه يشعر بـ »الفخر« بالهدف الذي 

ً
2022، مضيفا

سجله في اللقاء.
وقــــال العـــب آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت، صــاحــب 
ــــذي صــنــعــه نجم  الـــهـــدف الــثــانــي فـــي الــلــقــاء، والـ
بـــاريـــس ســـان جـــرمـــان كــيــلــيــان مــبــابــي: »تــابــعــت 
هجمة كيليان، وحالفني الحظ، وكنت هنا في 

لحظة جيدة للتسجيل. أنا فخور«.
وأبدى مواني ثقته في الفوز على األرجنتين 

: »رغــم أن المنتخب الالتيني 
ً
بالنهائي، متابعا

، لكن يجب اعتبار المباراة مثل 
ً
خصم صعب جدا

أي مباراة أخرى«.
ــق كـــبـــيـــر ســـوف  ــريــ ــن فــ ــيــ ــتــ ــنــ وأضــــــــــاف: »األرجــ
نــواجــهــه مثلما نفعل فــي كــل الــمــبــاريــات. أعتقد 
أننا يمكننا الفوز، بفضل قوتنا الذهنية وقوة 
الفريق. ليست كأي مباراة، لكننا سنواجهها كما 

لو كانت هكذا«.
وأكـــد مـــوانـــي، الـــذي أحـــرز الــهــدف بــعــد دقيقة 
مــن نــزولــه الــمــلــعــب مــحــل عــثــمــان ديــمــبــيــلــي، أنــه 

كـــان عــلــيــه »أن يــســاعــد فــي الـــدفـــاع، وأن يستغل 
سرعته في المواجهات الفردية، وتشكيل خطر 

على المرمى«.
وأقر بأن فرنسا عانت في عدة أوقات بالمباراة، 

إال أنه أشاد بـ »القوة الدفاعية للفريق«.
، ومتحدون، ولدينا 

ً
وتابع: »نحن سعداء جدا

الــرغــبــة فــي الــفــوز بــالــكــأس. الــرئــيــس )إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون( هــنــأنــا، وقـــال لــنــا إنـــه عــلــيــنــا أن ننهي 

مهمتنا«.
)إفي(

https://www.aljarida.com/article/8103
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»أسود األطلس« يواجه كرواتيا السبت
في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال قطر

يــخــوض المنتخب المغربي مــواجــهــة في 
السادسة من مساء غد السبت أمام المنتخب 
الكرواتي لتحديد المركزين الثالث والرابع في 

مونديال قطر 2022.
وكان المنتخب المغربي قد خسر في الدور 
نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي حامل 
الــلــقــب بنتيجة 0-2، بينما خــســر المنتخب 
الــكــرواتــي أمـــام األرجــنــتــيــن بنتيجة 0-3 في 

الدور ذاته. 
وتقابل الفريقان في مستهل منافساتهما 
فـــي الــبــطــولــة فـــي دوري الــمــجــمــوعــات حيث 

، ومــنــذ ذاك الــوقــت كـــّرت سبحة 
ً
تــعــادال سلبا

انتصارات  المغرب لم يكن يحلم بها العبوه 
أو أبـــنـــاء الــبــلــد الـــواقـــع عــلــى مـــشـــارف الــقــارة 
األوروبية. إذ تبعها الفوز على بلجيكا ثالثة 
2018 )2-0(، كندا )2-1(، ثــم إسبانيا القوية 
بركالت الترجيح في ثمن النهائي، وصواًل إلى 

البرتغال المرشحة للمنافسة 0-1.
وعــلــى الــجــانــب الـــكـــرواتـــي فــقــد تــغــلــب في 
دوري الــمــجــمــوعــات عــلــى المنتخب الكندي 
4-1، وتعادل مع المنتخب البلجيكي 0-0، ثم 
التقى بعدها مع المنتخب الياباني في دور 

الـ 16 حيث تغلب على اليابان بركالت الجزاء 
الترجيحية، ثم تقابل مع المنتخب البرازيلي 
وحـــقـــق الـــمـــفـــاجـــأة، بــعــد أن أطـــــاح بــراقــصــي 

 .
ً
السامبا بركالت الترجيح أيضا

إصابات وإرهاق 

وتــبــدو الــمــبــاراة مهمة للجانب الــكــرواتــي 
الذي طالبته وسائل اإلعالم في بالده بالفوز 
 
ً
في الميدالية البرونزية، بعدما حل وصيفا

للبطل في النسخة الماضية، أما المغرب الذي 

يــعــانــي الــكــثــيــر مــن اإلصـــابـــات أمــثــال رومــيــن 
ســايــس، ونصير مـــزراوي، ونــايــف أكـــرد، فقد 
أشار مدربه وليد الركراكي بعد انتهاء مباراة 
منتخب بـــالده مــع فــرنــســا إلـــى أن المنتخب 
ــابـــات واإلرهــــــاق، وانــــه سيجبر  يــعــانــي اإلصـ
على عمل الكثير من التغييرات في التشكيلة 
وتجربة عناصر جديدة خالل هذه المباراة. 

ويتميز المنتخبان الــكــرواتــي والمغربي 
بــقــوة خـــط دفــاعــهــمــا، بــاإلضــافــة الـــى وجـــود 
عمالقين فــي حــراســة الــمــرمــى يــاســيــن بونو 
)الــمــغــرب( وليفاكوفيتش، الـــذي أصــبــح أحد 

أهـــــداف بـــايـــرن مــيــونــيــخ الــمــقــبــلــة لــتــعــويــض 
إصابة حارس مرماه مانويل نوير. 

وطــالــب الـــمـــدرب الــكــرواتــي دالــيــتــش نجم 
مــنــتــخــب بــــــالده ونـــــــادي ريــــــال مــــدريــــد لــوكــا 
مـــودريـــتـــش بـــعـــدم الـــتـــســـرع فـــي اتـــخـــاذ قـــرار 
االعتزال الدولي، وأن المنتخب الكرواتي في 
 لما يملكه 

ً
حاجته خالل الفترة المقبلة نظرا

الــالعــب مــن دور مهم فــي منتخب بـــالده ولم 
يتخذ بعد مودريتش قراره بهذا الشأن.
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فاران: فرصة فريدة في حياتي
قال رافائيل فاران مدافع منتخب فرنسا 
لكرة القدم إن مشاركته في نهائي نسختي 

كأس عالم »فرصة فريدة في حياته«.
ــــذه  ــيـــــش هـ ــ وصـــــــــــرح »مـــــــــن الـــــمـــــذهـــــل عـ
اللحظات. إنه ألمر خاص. ندرك ما يمثله 
المونديال ونحظى بدعم بلدنا الكامل«، 
في تصريحات بالمنطقة المختلطة عقب 
انتصار منتخب بالده على المغرب بهدفين 
نــظــيــفــيــن أمــــس األول فـــي نــصــف نــهــائــي 
مونديال 2022 في قطر وتأهله للنهائي، 
ليقترب من الفوز باللقب للمرة الثانية على 
التوالي بعد تتويجه بنسخة روسيا 2018.
وأضــــاف »أن يحالفني الــحــظ لخوض 

التجربة مرة ثانية أمر استثنائي. علينا أن 
نستمتع باللحظة واستغاللها. إنها فرصة 

وحيدة في حياتنا«.
وعــن مــواجــهــة األرجــنــتــيــن فــي النهائي 
قال فاران »نواجه فريقا كبيرا في النهائي. 
ســتــكــون مــبــاراة كــبــيــرة، وعلينا أن نكون 

مستعدين«.
ــر حظا  ــ ــابـــع »ال يـــوجـــد مــنــتــخــب أوفـ وتـ
ــيــــدان. إنــــه نــهــائــي  لـــلـــفـــوز. الــمــنــتــخــبــان جــ
ومــبــاراة كبيرة وبها الكثير من الضغط، 
وسيكون علينا أن نقدم أداء جيدا حتى 

نفوز بها«.
)إفي(

 مصرع مشجع واعتقال 250 
في فرنسا أثناء االحتفاالت بالفوز

لقي طفل مشجع في مونبلييه مصرعه في حادث 
خالل االحتفاالت بفوز فرنسا على المغرب، مما أدى 
إلى وقوع حوادث في بعض المدن الفرنسية، حيث 

.
ً
اعتقلت قوات األمن نحو 250 شخصا

وأوضحت السلطات، في بيان، أن الصبي تعرض 
 إلــى 

ً
ــم نــقــلــه ســريــعــا لــضــربــة قــويــة مــن ســـيـــارة، وتـ

المستشفى، حيث فــارق الحياة، وتم العثور على 
السيارة على مقربة من مكان الحادث، بينما ال يزال 

 عن سائقها.
ً
البحث جاريا

ووقـــعـــت األحــــــداث فـــي إطــــار االحـــتـــفـــاالت بــفــوز 
فرنسا بهدفين نظيفين على المغرب فــي نصف 

نهائي مونديال قطر 2022.
وذكـــرت محطة إذاعـــة فــرانــس إنــفــو أن السائق 
عاد بسيارته إلى الخلف، بعد أن نزعوا منه العلم 

الفرنسي، ودهس الضحية.

ــــوادث أخــــرى أقـــل خـــطـــورة في  وكـــانـــت هــنــاك حـ
مدن مختلفة، وفي باريس، حيث نشرت السلطات 
2200 من رجال األمن، تجمع ما يقدر بنحو 25 ألف 

شخص في منطقة الشانزليزيه.
ووفقا ألحدث األرقام الصادرة عن السلطات، كان 
هناك 145 عملية اعتقال في العاصمة، بما في ذلك 
 في الدائرة 

ً
 متطرفا

ً
مجموعة من حوالي 40 يمينيا

السابعة عشرة.
وسجلت 100 حالة اعتقال أخرى في بقية أنحاء 
البالد، ومن بينهم 8 أعضاء مزعومين من اليمين 
المتطرف في ليون، حيث وقعت حوادث في ساحة 
بيليكور. وفي جميع أنحاء فرنسا، حيث يوجد عدد 
كبير من المغربيين، أمرت الحكومة الفرنسية بنشر 
 لوقوع أعمال شغب 

ً
10 آالف من قوات األمن تحسبا

بسبب المباراة.                )إفي(

شــهــد وســـط مــديــنــة بروكسل 
 انـــدالع أعــمــال شغب قام 

ً
مــجــددا

بها مشجعو المنتخب المغربي، 
الذي خسر أمام فرنسا )0-2( في 
نصف نهائي كــأس العالم لكرة 

القدم في قطر.
وألـــقـــى مــشــجــعــون مــغــربــيــون 
ألعابا نارية وقنابل دخان على 
الــشــرطــة، كــمــا أضـــرمـــوا الــنــيــران 
ــة  ــاريـ فــــي صــــنــــاديــــق ودراجــــــــــة نـ
فـــي بـــولـــيـــفـــارد لــيــمــونــيــر وســط 
ــع عـــنـــاصـــر  ــ ــــل، مــــمــــا دفـــ ــــسـ ــــروكـ بـ

الشرطة للتدخل.
وكما كانت الحال في مباريات 
سابقة، فاز فيها »أسود األطلس«، 
شكلت الجالية المغربية سلسلة 
ــتـــواء  مــــن الــــرجــــال لـــمـــحـــاولـــة احـ

الجماهير، لكن من دون جدوى.
وأطــلــق الــمــشــاغــبــون األلــعــاب 
النارية على الشرطة التي تدخلت 
على الفور بمدافع المياه والغاز 

المسيل للدموع.
وبـــــحـــــســـــب وســــــــائــــــــل إعــــــــالم 
محلية، فإن الشرطة تقوم بتنفيذ 

اعتقاالت.
ونــفــذت الــشــرطــة البلجيكية، 
ــي، عـــــشـــــرات  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــســـــبـــــت الـ
االعتقاالت اإلدارية في بروكسل، 
جراء أعمال شغب مماثلة اندلعت 
بعد فوز المغرب على البرتغال 

في ربع نهائي المونديال.
وفـــــــــي 7 الــــــــجــــــــاري قــــامــــت 
قــوات األمــن البلجيكية أيضا 
باعتقال عــشــرات األشــخــاص 

ــفـــة، بــســبــب  ــلـ ــتـ فـــــي مـــــــدن مـــخـ
ـــي وقـــعـــت  ـــتـ االضـــــطـــــرابـــــات الـ
أثناء احتفاالت فوز المنتخب 
المغرب على نظيره اإلسباني 

في دور الـ 16 لكأس العالم.
ــكــــرر  ــر، تــ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــوفـ ــ وفـــــــــي 27 نـ
الــســيــنــاريــو نــفــســه مـــع عــشــرات 
ــة  ــيـ ــفـ ــلـ االعـــــــــتـــــــــقـــــــــاالت، عــــــلــــــى خـ

اضطرابات وسط بروكسل بعد 
مـــبـــاراة بــلــجــيــكــا، الــتــي تسببت 
ــرار بــالــســيــارات  ــ فـــي إلـــحـــاق أضــ
والشوارع.         )إفي(

بوروتشاغا: ميسي شاب في العشرين!
»الخسارة أو الفوز باللقب لن يغيرا مكانة ليو«

دخل خورخي بوروتشاغا تاريخ بالده عام 1986 في 
كأس العالم التي أقيمت في المكسيك، من خالل 

مساهمته في فوز منتخب األرجنتين بلقبها العالمي 
الثاني في تشكيلة كان نجمها المطلق دييغو مارادونا.

وخالل وجوده في قطر لمشاهدة منتخب بالده 

يصل الى النهائي السادس له في كأس العالم، كشف 
بوروتشاغا عن اعجابه الكبير بالقائد الحالي ليونيل 

ميسي الساعي الى منح بالده لقبها األول منذ ذلك 
التتويج عام 1986.

في نهائي المكسيك وفيما كانت األرجنتين متعادلة 

مع ألمانيا الغربية 2 - 2 على ملعب »أستيكا«، خطف 
بوروتشاغا الفوز واللقب الثاني لبالده بتسديدة بيمناه 

في الدقيقة 84، لُيدِخل »جيل مارادونا« التاريخ من 
أوسع أبوابه.

 مع بوروتشاغا، جاء كاآلتي: 
ً
وأجرت )أ ف ب( حوارا

المستشار األلماني يتمنى النجاح لـ »الديوك«
ــانــــي أوالف  ــمــ هـــنـــأ الـــمـــســـتـــشـــار األلــ
شولتس منتخب فرنسا لكرة القدم على 

صعوده لنهائي كأس العالم.
ــــس الــخــمــيــس،  وقـــــــال شــــولــــتــــس، أمــ
على هامش مشاركته في قمة االتحاد 
ــي فـــي بـــروكـــســـل، بــالــنــظــر إلــى  ــ ــ األوروبـ
المباراة النهائية المنتظرة بين فرنسا 
ــــد الــمــقــبــل: »نــتــمــنــى  واألرجـــنـــتـــيـــن األحـ
للمنتخب الــفــرنــســي كــل الــنــجــاح« في 

المباراة القادمة.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون لم يشارك أمس األول األربعاء 

ــاد األوروبــــــــي مـــع دول  فـــي قــمــة االتــــحــ
آســيــويــة فــي بــروكــســل؛ ألنــه ســافــر إلى 
قطر لحضور مباراة منتخب بالده في 

نصف النهائي أمام المغرب.
وقال شولتس عن ذلك: »أسفر ذلك عن 
شيء بسفره إلى قطر. في هذا الصدد: 

.»
ً
إنه أمر جيد جدا

ــــازت أمــــس األول  يـــذكـــر أن فــرنــســا فـ
األربعاء على المغرب في مباراة نصف 
النهائي بهدفين مقابل ال شيء. )د ب أ(

أوالف شولتس

أحد شوارع مدينة بروكسل بعد أحداث الشغب

ميسي وبوروتشاغا

ــّيـــد  ــو سـ ــ ــل مـــيـــســـي هــ ــ ــر، هــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ • فــ
المنتخب مثل مارادونا عام 1986؟

- بدون شك. بنفس الطريقة التي أخبرنا 
بها كــارلــوس بــيــالردو فــي أول مــبــاراة له 
كــمــدرب أن الــفــريــق كـــان فــريــق مـــارادونـــا، 
فإن المنتخب الحالي هو منتخب ميسي. 
كــان أفضل العــب فــي العالم منذ عشرين 
 الى عمره 

ً
. يلعب بشكل مختلف، نظرا

ً
عاما

والالعبين المحيطين به. إنه يخدم الفريق 
 على لمحات 

ً
ــادرا بشكل أكــبــر وال يـــزال قــ

عبقرية لكن ربما بشكل أقل مما كان عليه 

قبل أربعة أو ثمانية أعــوام. في البرازيل 
)الفوز بلقب كوبا أميركا عام 2021(، رفع 

 عن كتفيه وبدأنا نرى ميسي آخر.
ً
ثقال

• هــــل الـــخـــســـارة فــــي الـــنـــهـــائـــي األحــــد 
ستغّير مكانة ميسي في التاريخ؟

- ال يجب طرح هذا السؤال. ميسي لن 
يكون أفضل أو أســوأ من مــارادونــا أو أي 
شخص آخر، سواء فاز أو خسر. سيدخل 
الــتــاريــخ بغض النظر عــن النتيجة. على 
مــدى األعــــوام السبعين الــمــاضــيــة، فرض 
خمسة العبين أنفسهم األفضل في العالم: 

)اإلســـبـــانـــي-األرجـــنـــتـــيـــنـــي ألـــفـــريـــدو( دي 
ســتــيــفــانــو، )الــهــولــنــدي( يــوهــان كــرويــف، 
ــلـــي( بــيــلــيــه، مـــــارادونـــــا، مــيــســي.  ــرازيـ ــبـ )الـ
أربعة بينهم من أميركا الجنوبية. ميسي 
 منهم سواء فاز أم ال. 

ً
ا  جزء

ً
سيكون دائما

أتمنى أن يفوز بكأس العالم، هي أمنية 
كافة األرجنتينيين. السيما بالنسبة له، 
 على 

ً
هــذه فرصته األخيرة كي يــرد أيضا

كل االنتقادات التي طالته رغم أنه لم يبخل 
 لكنه يلعب 

ً
بنقطة عرق. إنه يبلغ 35 عاما

 في العشرين من عمره«.
ً
كما لو كان شابا

ــــوز  ــــى فـ ــلـ ــ ــلــــك عـ ــعــ ــــف كـــــــــان رد فــ ــيـ ــ • كـ
األرجنتين على كرواتيا؟

- مــبــاراة رائــعــة مــن األرجــنــتــيــن. عانوا 
خــالل الدقائق العشرين األولــى ولــم تكن 
لــديــهــم ســيــطــرة كــامــلــة عــلــى الــكــرة. تمكن 
المنتخب األرجنتيني من تحقيق التوازن 
فـــي الــســيــطــرة بــعــد ذلــــك وســـجـــل هــدفــيــن 
حاسمين قبل نهاية الــشــوط األول. كان 
الشوط الثاني من طــرف واحــد لمصلحة 
األرجنتين التي أظهرت أنها فريق رائع 

مع ميسي في أفضل مستوياته.

6:00م
المغرب x كرواتيا

... وجانب من تدريبات المنتخب الكرواتيجانب من تدريبات المنتخب المغربي

أعمال شغب في بروكسلأعمال شغب في بروكسل

https://www.aljarida.com/article/8105
https://www.aljarida.com/article/8111
https://www.aljarida.com/article/8116
https://www.aljarida.com/article/8120
https://www.aljarida.com/article/8122
https://www.aljarida.com/article/8076


على الرغم من الحزن الذي ساد شوارع 
المغرب بعد إقصاء المنتخب أمام نظيره 
الفرنسي بعد هزيمته )0 - 2( في نصف 
نهائي المونديال في قطر، خرج العديد 
مــن المشجعين الــمــغــاربــة إلـــى الــشــوارع 
 عن االحترام 

ً
لالحتفال بمنتخبهم تعبيرا

والفخر بعد أن وصل إلى ما لم يصل إليه 
أي منتخب إفريقي آخر.

وبعد انتهاء المباراة ورغــم األمطار، 
نـــزل بــعــض الــمــواطــنــيــن المغربيين إلــى 
شوارع الرباط، وأطلقوا أبواق سياراتهم 

 عن احترامهم لـ »أسود األطلس«.
ً
تعبيرا

وتجمع مشجعون آخرون في مقاهي 
الــــربــــاط، وبــــــدأوا يــصــفــقــون فــــور انــتــهــاء 
الــمــبــاراة رغـــم الــوجــوه الــحــزيــنــة ودمـــوع 

البعض.
ــتـــرم مــنــتــخــبــنــا والـــــمـــــدرب ولــيــد  »نـــحـ
؛ وصــولــهــم إلــــى الــــدور 

ً
الـــركـــراكـــي كـــثـــيـــرا

نصف النهائي لم يكن عن طريق الحظ أو 
المفاجأة، ولكن ألنهم لعبوا بشكل جيد 
جدا، وكان لديهم تكتيكات جيدة«، كانت 
كلمات شاب مغربي كان يتابع المباراة 

من مقهى في العاصمة المغربية، يدعى 
سعيد، لـ »إفي«.

وكــان لمباراة األربــعــاء طابع مختلف 
ــن الـــمـــبـــاريـــات األخــــــرى الـــتـــي خــاضــهــا  عـ
المنتخب المغربي في المونديال، ليس 
فقط ألنها كانت أمام بطل العالم 2018، 
ولــكــن أيــضــا مــن أجـــل الــعــبء الــتــاريــخــي 
ــة الــفــرنــســيــة، الــقــوة  ــدولــ الـــــذي تــمــثــلــه الــ
ــة الــتــي  ــدولــ االســتــعــمــاريــة الــســابــقــة، والــ
يوجد بينها وبين المغرب حاليا أزمــة 

دبلوماسية صامتة.
ومن بين المشاهد غير المسبوقة في 
نهائيات كأس العالم في المغرب، تواجد 
النساء في المقاهي، التي عادة ما تكون 
حكرا للرجال لمتابعة مباريات كرة القدم.

ولم يشجع إنجاز »أسود األطلس« في 
قــطــر الــنــســاء عــلــى االهــتــمــام بــكــرة الــقــدم 
فحسب، بل وحد األفارقة والعرب أيضا. 
بــعــد كــل انــتــصــار مــغــربــي، كــانــت تنتشر 
الصور المبهجة آلالف المشجعين العرب 
فــي مــصــر واألردن والــســعــوديــة ولــبــنــان 

وفلسطين.

وانــتــشــرت صـــور ســفــيــان بــوفــال وهــو 
يرقص مع والدته من الملعب بعد الفوز 
على البرتغال، وصور أشرف حكيمي وهو 
يقبل والــدتــه بعد التغلب على بلجيكا 
على حسابات المستخدمين العرب على 

شبكات التواصل االجتماعي.
وكـــانـــت عـــبـــارة »الـــيـــوم كــلــنــا مــغــاربــة« 
تتردد على شبكات التواصل االجتماعي 
ــاراة.  ــبــ الـــعـــربـــيـــة واإلفـــريـــقـــيـــة قـــبـــل كــــل مــ
وامتدت االحتفاالت إلى تونس والجزائر، 
الــدول التي تعاني أزمــة دبلوماسية مع 

الرباط.
وخصصت برامج على القنوات العربية 
فـــي مــصــر واألردن والـــســـعـــوديـــة فــقــرات 
خـــاصـــة لــبــطــوالت الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي، 
كما ارتدى مقدمو برامج أحيانا قمصان 

أسود األطلس.
ولخصت شبكة »الجزيرة« القطرية هذه 
الحالة في عبارة »الطريق إلــى المجد... 
كيف أعاد المغرب إحياء الحلم العربي؟«. 
)إفي(

المغربيون يشعرون 
بالحزن والفخر

https://www.aljarida.com/article/8144


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