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أحمد سليمان: بونو أفضل حراس املونديال
الدوحة ـ فريد عبد الباقي

أشاد مدرب حراس املرمى السابق للمنتخب 
املصري لكرة القدم أحمد سليمان، بحارس مرمى 
املغرب ياســني بونو، مؤكدا أنه قدم مستويات 

أكثر من رائعة خالل منافسات مونديال قطر.
وقال سليمان إن بونو كان له دور كبير في 
بلوغ منتخب بالده إلى الدور ربع النهائي للمرة 
األولــى في تاريخ املغــرب، متوقعا أن يواصل 
احلارس تألقه في البطولة. وأضاف أن املنتخب 
املغربي قدم صورة مشــرفة عن الكرة العربية 

خالل احملفل العاملي، مشيدا بأداء مستوى منتخبي 
الســعودية وتونس رغم توديعهما منافســات 

البطولة من دور املجموعات.
واعتــرف ســيلمان بأن قطر شــهدت قبل 
انطالق البطولة تطورا غير طبيعي من حيث 
االنتهاء من املالعب والبنية التحتية في فترة 
قياسية، رغم وجودنا في بطولة كأس العرب 
في قطــر العام املاضي، لكــن اجلميع فوجئ 
مبدى التطور الهائل في قطر، مشيرا في هذا 
الصدد إلى ستاد ٩٧٤ املونديالي ومدينة لوسيل 
ومشــيرب قلب الدوحة التــي زينت جميعها 

املونديال واستقبلت ضيوفه.
وعن تقييمه ملستوى الدول األفريقية اخلمس 
التي شــاركت في نهائيات كأس العالم (املغرب 
وتونس وغانا والسنغال والكاميرون)، قال إن 
البطولة كانت فرصة للدول األفريقية املشاركة 
أن تقدم مســتويات أفضل باســتثناء املنتخب 
املغربــي (املتأهل لربع النهائــي)، لكن اجلميع 
أسعد جمهوره، حني فازت تونس على بطل العالم 
فرنسا، وفازت الكاميرون على البرازيل وتأهلت 
السنغال وغانا لثمن النهائي، هذا باإلضافة إلى 

الفوز التاريخي للسعودية على األرجنتني.

الدوحة - فريد عبدالباقي

رفع مــدرب املغــرب وليد الركراكي ســقف 
طموحــات املدرب الوطنــي العربي في حتقيق 
إجناز تاريخي حال تتويجه بلقب مونديال قطر، 
حيث دخــل الركراكي التاريخ كونه أول مدرب 
مغربي وعربــي وافريقي يقــود منتخب بالده 
للوصول إلى ربع النهائي منذ انطالق نهائيات 

كأس العالم عام ١٩٣٠. 
وجنح الركراكي الذي تولى تدريب منتخب 
املغــرب في ٣١ أغســطس املاضي خلفا للمدرب 
البوسني وحيد خليلودجيتش، اي قبل أقل من 
٣ أشــهر من البطولة، حيث مت تقدمي الركراكي 
مدربــا أول لـ «أســود األطلس» من قبل رئيس 
االحتاد املغربي فوزي لقجع بعقد ميتد حتى ٣٠
يونيو ٢٠٢٥ وبراتب شهري قدره ٦٠ ألف يورو، 
وذلك خالل مؤمتر صحافي في املجمع الرياضي 
محمد السادس. وهكذا أصبح الركراكي املدرب 
املغربي الـ١٤ الذي يدرب أسود األطلس منذ عام 
١٩٥٧، وبصم على مشاركة مميزة في مونديال 
قطر، إذ أصبح أول مدرب عربي يصل إلى الدور 

الثاني في نهائيات كأس العالم.

عقدة املدرب األجنبي

كحال النسخ املاضية من بطوالت كأس العالم، 
يستمر فوز املدرب الوطني مع منتخب بالده بلقب 
كأس العالم، فقد توج املدرب الوطني بالنســخ 
الـ٢١، وفي هذه النسخة احلالية تستمر الظاهرة، 
حيث شهدت منافسات دور الـ ١٦ تواجد ١٥ مدربا 
وطنيا للمرة األولى في تاريخ النهائيات، وذلك 
بوجــود الركراكــي في القيــادة الفنية ملنتخب 
املغرب، وتيتي مع البرازيل، وزالتكو داليتش 
مع كرواتيا، وهاجيكي مورياســو مع اليابان، 
وجريج بيرهاتلر مع أميركا، ولويس ڤان غال مع 
هولندا، ومورات ياكني مع سويسرا، وتشيسالف 
ميشــنيفيتش مع پولندا، وجراهام أرنولد مع 
أستراليا، وأليو سيسيه مع السنغال، وفرناندو 
ســانتوس مــع منتخــب البرتغــال، وليونيل 
ســكالوني مع األرجنتني، وديديه ديشامب مع 

منتخب فرنسا، وغاريث ساوثغيت مع إجنلترا، 
ولويس إنريكي مع إسبانيا، فيما كان منتخب 
كوريا اجلنوبية هو الوحيد الذي يتولى تدريبه 
املدرب البرتغالي باولو بينتو، وقد ودع املنتخب 
الكوري منافســات البطولة بعد خسارته أمام 
منتخــب البرازيل بنتيجــة ١-٤ في دور الـ ١٦، 
لتقتصر املنافســات على املدربني الوطنيني في 

ربع النهائي.

ديشامب يتطلع إلجناز اإليطالي فيتوريو

منذ انطالق املونديال عام ١٩٣٠ في األوروغواي 
كانت السيطرة وحتقيق اإلجنازات مقصورة على 
املدرب الوطني، الــذي جنح في التتويج بلقب 
كأس العالم على مدار ٢١ نســخة، وكان آخرها 
الفرنســي ديديه ديشــامب عندما قاد منتخب 
الديوك للتتويج بلقب مونديال روســيا ٢٠١٨. 
ولم يتم إسناد مهمة تدريب منتخبي البرازيل 
وأملانيا، ملدرب أجنبي على مدار التاريخ، وهما 

من أجنح املنتخبات على مستوى العالم.
وعلى مدار النهائيات لم يفلح املدرب األجنبي، 
إال في الوصول إلى النهائي وذلك في نسخة ١٩٥٨
التي جرت في السويد، حيث تأهلت السويد حتت 
قيادة املدرب اإلجنليزي جورج راينور، ويومها 
خســر أمام البرازيل ٢-٥، وتبعه النمســاوي 
إرنســت هابيل مع «الطواحــني الهولندية» في 
نهائي ١٩٧٨، وخســر أمــام األرجنتني ١-٣، في 

البطولة التي جرت في بالد «التانغو».
ويتطلع املدرب الفرنسي ديديه ديشامب إلى 
معادلة الرقم القياســي املسجل باسم اإليطالي 
فيتوريو بوتســو الذي توج بلقب كأس العالم 
مرتني مع منتخب بالده في نسختي ١٩٣٤ و١٩٣٨، 
ليكــون املدرب الوحيد الذي فاز باللقب مرتني، 
وإجماال فاز بكأس العالم ٢٠ مدربا مختلفا ميثلون 
٨ جنسيات، ويشترك ٣ مدربني في إجناز فريد 
بحصد املونديال العبني ومدربني، وهم: البرازيلي 
ماريو زاجالو «١٩٥٨ العبا و١٩٦٢ مدربا»، واألملاني 
بيكنباور «١٩٧٤ العبا و١٩٩٠ مدربا»، وأخيرا في 
النسخ املاضية الفرنسي ديديه ديشامب «١٩٩٨

العبا و٢٠١٨ مدربا».

املدرب الوطني ..

يكسب!يكسب!
الراكركي رفع سقف الطموحات بإجنازه التاريخي
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مدربون لـ «األنباء»: 
رغم الفوارق الكبيرة.. 

تطور ملموس في 
الكرة العربية

أجرى التحقيق: مبارك اخلالدي

قدمــت املنتخبات العربية نتائج جيدة والفتة في املونديال، 
عكست الرغبة اجلامحة لدى اجلماهير العربية في جتاوز عقدة 
املشاركة من اجل املشاركة فقط، وتخطيها للمنافسة على الوصول 
إلى أبعد مدى في مراحل البطولة العاملية. وشــهدت النســخة 
احلالية مشاركة قطر املستضيف ومنتخبات السعودية وتونس 
واملغرب والذي حمل لواء تشريف الكرة العربية ببلوغه الدور 
الربع نهائي في سابقة تاريخية، فيما اكتفى األخضر السعودي 
بتحقيق فوز تاريخي على األرجنتني ٢-١، ومثله فوز تونســي 
على فرنسا ١-٠. «األنباء» استطلعت آراء مجموعة من املدربني 
حول ما قدمته املنتخبات العربية في البطولة، فإلى التفاصيل:

في البداية، قال املدرب الوطني ظاهر العدواني ان املنتخبات 
العربية في إجماال قدمت مســتويات طيبة ونتائج مذهلة، 
باســتثناء املنتخب القطري الــذي كان اقل من املتوقع وال 
نلومه على ذلك رمبا ألسباب كثيرة، لكن البقية قدموا نتائج 
الفتة، فاملنتخب السعودي كان رائعا أمام األرجنتني وكسر 
كل احلواجز بفوز تاريخي فتح شهية بقية املنتخبات العربية 
واآلسيوية، ولكن لألسف لم تسعفه دكة البدالء بعد مداهمة 
اإلصابات لعناصر أساسية، وكذلك املنتخب التونسي الذي 
كانت بدايته جيدة لكنه لم يواصل املشــوار ويكفيه الفوز 
التاريخي على فرنسا املرشح القوي للقب، فيما أذهل أسود 

األطلس اجلميع بالروح والعزمية واإلصرار.
وأضاف: بشكل عام هناك تطور ملموس في الكرة العربية 
مؤخرا، رغم ان هناك فارقا كبيرا بني الكرة العربية والكرة 
في أوروبا وأميركا، وذلك بســبب االحتراف، ولعل ذلك ما 
يفســر مقارعة املغــرب للكبار ألن أغلــب الالعبني خاضوا 
جتــارب احترافية في الدوريــات األوروبية فهم ال يعانون 
من الرهبة وميتلكون خبرات ومهارات أساسية استفاد منها 

منتخب املغرب في املونديال.
طفرة مؤقتة

من جانبه، قال املدرب سلمان السربل إننا سعدنا كثيرا 
بالنتائــج التي حتققت في بعض املباريات، لكنها لألســف 

«طفــرة مؤقتة» ومتنينا لو اســتمرت االنتصارات، ولكن 
مشــكلة الكرة العربية تكمن في ضعف الدوريات احمللية 
مقارنــة بالدوريات في أوروبا وأميركا، فهناك يطبق نظام 
االحتراف بحذافيره، وتبقى الكرة العربية تصارع الرغبة 

احلقيقية في االحتراف والواقع احمللي.
وأكد السربل انه البد من العمل اجلاد والعملي إذا ما اردنا 
تطوير فكر وأداء الالعبني عبر االنتقال الى االحتراف احلقيقي، 
فال ميكن ان يقارع الالعب العربي نظيره األوروبي دون ان 
يكون هناك إعداد بدني خاص ومتواصل واحتكاك مباشر مع 
املنتخبات املتطورة لكسب الثقة وتطوير املهارات، والدليل 
على ذلك ما قدمه بعض الالعبني العرب مع منتخباتهم وهم 
قادمــون من دوريات عاملية، فكانت الفائدة احلقيقية التي 

انعكست على أداء املنتخب ومنهم املغاربة.
مونديال تاريخي

بدوره، أشــاد املدرب مصطفى مراد باملونديال التاريخي 
ونتائــج املنتخبات العربية. وقــال: جنحت قطر في تنظيم 
مونديال مذهل بكل املقاييس وفي افضل صورة، ومن املفارقات 
ان املونديال شهد أكبر انتصارات تاريخية للمنتخبات العربية 
في دورة واحدة، حيث فوز األخضر السعودي على األرجنتني، 

وتونس على فرنسا، واملغرب على بلجيكا وإسبانيا.
وأضــاف ان هناك أســبابا كثيرة وراء الظهور املشــرف 
للمغرب، فتشكيلته مجموعة من الالعبني احملترفني في اكبر 
الدوريات العامليــة، ووجود مدرب وطني مميز دائما ينجح 
في خلق توليفة مناسبة لكل مباراة مع رفع الروح املعنوية 
بالطابع الوطني وسقف الطموحات اصبح عاليا، أما منتخب 
قطر فمن وجهة نظري فإن املنتخب القطري لم يشــارك في 
مباريات رسمية قبل البطولة مباشرة، ولهذا األمر مردود فني 
كبير، وفيما يخص املنتخب السعودي فقد فاجأنا بانتصار 
كبير على األرجنتني بأداء بطولي لكنه افتقد التركيز وعانى 
مــن اإلصابات. ولفت مراد إلى ان املنتخب التونســي كانت 
مهمته صعبة وأوقعه احلظ في مجموعة قوية وبدأ مشواره 
بتعادل سلبي مع الدمنارك وخسر من استراليا وقدم عرضا 
بطوليا مع فرنسا تكلل بالفوز، ولوال سوء احلظ أمام استراليا 

والدمنارك الختلف مشوارهما في البطولة.

مصطفى مراد: 
املونديال شهد 

أكبر انتصارات 
تاريخية للعرب 
في دورة واحدة

سلمان السربل: 
مشكلة الكرة 

العربية في 
ضعف الدوريات 

احمللية

ظاهر العدواني: 
العرب  قدموا نتائج 

الفتة والفارق 
مع األوروبيني يكمن 

في االحتراف
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الديحاني يبحث التعاون
«beIN sports» مع 

زار مدير قناة الكويت الرياضية حمد الديحاني شبكة 
قنوات «beIN sports» القطرية، وذلك على هامش حضوره 
ملنافســات كأس العالم «فيفا قطــر ٢٠٢٢» ضمن الوفد 

الرسمي لتلفزيون الكويت.
والتقى الديحاني مــع كل من مدير حقوق النقل في 
القناة القطرية محمد الدرهم، ومدير التشغيل علي النعمة، 
حيث بحث سبل التعاون فيما بني قناة الكويت الرياضية 
والقناة الرائدة في نقل املنافسات العاملية وتبادل اخلبرات 

في دعم الرياضة احمللية واخلليجية.

سويسرا عانت 
من «ڤيروس» مجهول!

أعلن املدير الرياضي ملنتخب سويســرا بيرلويجي 
تامــي أن الالعبني الذين تعرضوا لوعكة صحية أصيبوا 
بـ «ڤيروس تفشــى في الفندق» ولكن لم يكن كورونا، 
وذلك غداة اخلسارة القاسية أمام البرتغال ١-٦ في ثمن 

نهائي املونديال.
وقــال تامي في املؤمتر الصحافي: «لم تكن مســألة 
كوفيد.. كان ڤيروســا تفشى في الفندق. ليس اجلميع، 

ولكن بعض الالعبني أصيبوا به».
ومنذ بداية املونديال، تعرض العديد من العبي منتخب 

سويسرا لوعكات صحية وكانوا ضحايا «نزالت برد».
وتطرق مدرب سويسرا مراد ياكني لعدة حاالت مرضية 
تتعلق بكل من ســيلفان فيدمــر «مريض جدا» ضحية 
«احلمى» و«أعراض البرد»، فابيان شار الذي مت استبداله 
بني الشــوطني ألنه «لم يكن ميلك القــوة أثناء املباراة»، 
ونيكو إلفيدي الذي «لم يكن جاهزا بنسبة ١٠٠٪ بدوره».
وحدد ياكني أسباب اخلسارة القاسية أمام البرتغال: 
«افتقرنــا إلى احليوية.. لألســف، كان لدينا العديد من 
الالعبني املرضى، وكان املنافس أقوى وأكثر نضارة. لقد 
دفعنا ثمن الطاقة التي بذلناها في املباريات الثالث األولى».
وأضاف: «كنا على علم بهذه املشــكلة الڤيروس في 
الفندق وقدمنا توصيات إلى الفريق. في البداية، لم تشكل 
مشكلة. ولكن بالطبع، علينا أن نحلل ما إذا كان بإمكاننا 

القيام بأشياء أفضل في املستقبل».

م كرواتيا وصربيا والسعودية «فيفا» يغرِّ
فرض االحتــاد الدولي لكرة القدم (فيفــا) غرامة مالية 
على املنتخب الكرواتي كعقوبة على سلوك جماهيره جتاه 

احلارس الكندي ميالن بوريان.
وأشار بيان «فيفا» إلى أن حتقيقا تأديبيا فرض غرامة 
قدرها ٥٠ ألف فرنك سويســري على االحتاد الكرواتي (٥٣

ألف دوالر) «تتعلق بسلوك مشجعي كرواتيا خالل مباراة 
كرواتيا ضد كندا في كأس العالم لكرة القدم يوم ٢٧ نوفمبر».
وتوجه مشــجعون من كرواتيا بإهانات لبوريان، وهو 
مــن أصــل صربي ولد فــي كرواتيا قبل أن يفــر منها وهو 
طفل، حيث استهدفته الفتات مسيئة خالل املباراة. وأشارت 
إحدى الالفتات إلى عملية عســكرية عام ١٩٩٥ أنهت حرب 

استقالل كرواتيا.
وأثناء العملية وبعدها، فر أكثر من ٢٠٠ ألف شخص من 

أصول صربية من البالد، مبن فيهم عائلة بوريان.
«كنني ٩٥ - ال أحد يركض مثل بوريان»، جاء على الالفتة 
التي استخدمت علم صانع اجلرارات األميركية جون دير.

والالفتة هي إشــارة إلى كنني معقل املتمردين الصرب، 
حيث ولد بوريان والتي شــهدت هروب الصرب الذين ترك 

العديد منهم على اجلرارات.
وكان االحتاد الصربــي أيضا موضع حتقيق لـ «فيفا»، 
وتلقى غرامة قدرها ٢٠ ألف فرنك سويســري بســبب علم 
مثير للجدل دمجت فيه خريطة كوسوڤو كان معلقا في غرفة 
مالبس الفريق خالل مواجهة البرازيل في دور املجموعات.

وتظهر الصورة التي مت التقاطها في غرفة تبديل املالبس 
اخلاصة باملنتخب الصربي قبل مواجهة البرازيل، خريطة 
لكوســوفو مطبوعة على قطعة من القماش األبيض معلقة 
على أوتاد، ومختومــة بعلم صربيا كتب عليها «لن يكون 

هناك استسالم».
وأدى نشــر الصورة إلى احتجاج رسمي من كوسوڤو، 
عبر وزير الرياضة هجراهللا تشــيكو الذي ندد بـ «الصور 
املخزية» التي تنقل «رســائل الكراهيــة وكراهية األجانب 

واإلبادة اجلماعية».
وفي قضية ثالثة أمام اللجنة التأديبية في «فيفا»، كلفت 
٦ إنذارات للمنتخب السعودي في مباراتيه ضد األرجنتني 
واملكســيك غرامــة مالية لالحتاد الســعودي قدرها ١٥ ألف 

فرنك سويسري عن كل مباراة.
قطر قد تكون آخر بلد يستضيف املونديال منفردًا

من جهة آخرى، توقع نائب رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القــدم (فيفــا) الكندي فيكتور مونتاليانــي أن تكون كأس 
العالــم ٢٠٢٢ املقامة حاليا في قطر «األخيرة التي تقام في 
دولة واحدة»، وذلك في مقابلة مع شبكة فوكس الرياضية.

وقال رئيس احتاد كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى 
والكاريبي): «ال أعتقد أنك ستشهد كأس عالم أخرى تقام في 
دولة واحدة، هذا مجرد تخمني شخصي مني، ليس ألن دولة 
واحدة ال ميكنها استضافة ذلك، ميكن للواليات املتحدة فعل 

ذلك بسهولة، لكن احلقيقة هي أن التعاون دائما أفضل، إنه 
يوطد العالقات مع جيرانك سياسيا واقتصاديا».

وتستضيف كندا والواليات املتحدة واملكسيك مونديال 
٢٠٢٦، فيما تســعى أوكرانيا لالنضمام إلى ملف الترشــح 
املشــترك بني إســبانيا والبرتغال لتنظيــم مونديال ٢٠٣٠

فــي أكتوبر. كمــا أعلنت األرجنتني وتشــيلي والپاراغواي 
واألوروغواي عن محاولة مشتركة لعام ٢٠٣٠ أيضا الشهر 

املاضي.
وحســب تقارير، فإن مصر واليونان واململكة العربية 

السعودية تفكر في ذلك أيضا.
وتابع ممازحا بشأن الترشح املشترك بني الواليات املتحدة 
واملكســيك وكنــدا: «أمتنى لو أننا منحنا هذه االســتضافة 

عالمة جتارية».
ورغــم اخلروج املبكــر ملمثلــي كونكاكاف قبــل الدور 
ربع النهائي من مونديال قطر (خرجت كندا وكوســتاريكا 
واملكســيك من الدور االول والواليــات املتحدة أمام هولندا 
فــي ثمن النهائي)، إال أن مونتالياني مازال متفائال بشــأن 
فرص كونكاكاف في تقدمي عرض أفضل بعد أربع ســنوات 
من اآلن، وقال: «إذا نظرت إلى مكانة هذه املنتخبات، فإننا 

جميعا نبني لعام ٢٠٢٦».
وأكد مونتالياني أن الدول الـ ٣ ستتأهل تلقائيا ملونديال 
٢٠٢٦ كمضيفني، ما يعني أنها ستخوض مباريات على أعلى 

درجات التنافس حتى يحني موعد كأس العالم.

املولوي لـ «األنباء»: أرقام غير مسبوقة في نقل املشجعني
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

كشــف املدير التنفيذي لعمليات النقل بلجنة املشــاريع واإلرث 
عبدالعزيز املولوي، عن إحصائيات صادرة عن وزارة املواصالت عن 
عدد الركاب عبر مترو الدوحة وترام لوســيل وحافالت النقل العام، 

وذلك منذ انطالق مونديال قطر ٢٠٢٢.
وقال املولوي لـ«األنباء» إن عدد الركاب عبر مترو الدوحة بلغ ١١

مليون راكب، أما حافالت النقل العام فسجلت نحو نقل ٣٫٨ ماليني مشجع 
خالل منافسات البطولة، فيما يخص استخدام سيارات األجرة «كروه، 
أوبر، كرمي» فقد سجلت نحو ٧٠٠ ألف راكب، مضيفا أن شبكة النقل 
العام شهدت كثافة تشغيلية كبيرة بالتزامن مع مونديال قطر ٢٠٢٢.

وأوضح املولوي أن شبكة (الريل) قدمت جتربة نقل عاملية املستوى 
جلماهير املونديال، وذلك من خالل ٣٧ محطة في شبكة مترو الدوحة 

و٧ محطات في شبكة ترام لوسيل، والتي تخدم جميع مالعب البطولة 
الثمانية، ومعظم مناطق الفعاليات واملشــجعني في الدوحة وحولها، 
مبا في ذلك مهرجان «فيفا» للمشــجعني، ومناطــق الفعاليات حول 

الكورنيش وغيرهما.
وبسؤاله عن إلغاء شرط احلصول على بطاقة «هيا» لدخول مواطني 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، واملقيمني فيها، أجاب بأن 
ذلك جاء من أجل االســتمتاع باألجواء املصاحبة ملونديال قطر، حيث 
لم يتسن لهم حضور مباريات البطولة منذ البداية، مؤكدا أن جاهزية 
قطر في اســتقبال أعداد غفيرة من اجلماهير خالل الفترة القادمة، 

حيث يتبقى ٨ مباريات في البطولة.
وأكد املولوي دعمه الكامل ملنتخب املغرب الذي شرف الكرة العربية 
بوصولها إلى الدور ربع النهائي للمرة األولى، متمنيا أن يواصل أسود 

ملشاهدة الڤيديواألطلس مشواره الناجح والوصول إلى أبعد نقطة.
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من يخطف األضواء في ربع النهائي؟
تنطلق اليوم مباريات ربع نهائي مونديال 
قطر والتي تشهد تواجد أقوى ٨ منتخبات 
في البطولة، حيث ســيكون الصراع على 
أشده حلجز بطاقات املربع الذهبي.. وهنا 
يطرح تساؤل مهم حول أي جنم كبير سيترك 
بصمته في تاريخ املونديال ويقود منتخب 

بالده حلصد لقب النسخة الـ ٢٢؟.
ال شك أن هذا الدور يشهد تواجد ثالثي 
باريس سان جرمان «الذهبي» مع منتخباتهم 
الوطنية حيث يقود ليونيل ميسي «التانغو 
األرجنتينــي» فيما يقود نيمار «الســامبا 
البرازيليــة» وكذلك النجــم الصاعد بقوة 
كيليــان مبابي مع حاملــي اللقب «الديوك 
الفرنســية»، وال يبتعد عن هؤالء النجوم 
كثيرا مجموعة أخرى من الالعبني الكبار، 
وهنا احلديث عن كريستيانو رونالدو مع 
البرتغــال وهاري كني مــع اجنلترا ولوكا 
مودريتش مع كرواتيا وديباي مع هولندا 
وأخيرا حكيم زياش وسفيان امرابط وغيرهما 
من كتيبة محاربي «أســود األطلس».. وال 
شــك ان صراع ثالثي «باريس» سيخطف 

األضواء في هذه املرحلة.
ميسي.. كل خطوة بخطوتها 

«خطوة إضافية نحــو الهدف»، هذا ما 
قاله النجم األرجنتيني ليونيل ميسي بعد 
الفوز على أســتراليا (٢-١) في الدور ثمن 
النهائــي. وهــا هي هولنــدا اآلن وقد يأتي 
من بعدها اخلصم التاريخي البرازيل التي 
ســتصطدم باألرجنتني في نصف النهائي 

في حال تأهلهما.
فــي منتخب األرجنتني حيث هو النجم 
املطلق، يحلم ميسي بقيادة بالده إلى اللقب 
كي يرتقي أخيرا الى مســتوى األســطورة 
دييغو مارادونا الذي أهدى العمالق األميركي 
اجلنوبي لقبه الثاني واألخير عام ١٩٨٦. ففي 
ســن الـ٣٥ من املرجــح أن يكون املونديال 
القطري الفرصة األخيرة ألفضل العب في 
العالــم ٧ مــرات كي يصبح بطــال للعالم. 
فبعد ٤ نســخ دون تسجيل أي أهداف في 
األدوار اإلقصائية، فك ميسي أخيرا العقدة 
في مشــاركته اخلامسة وسجل خالل ثمن 
النهائي في مرمى أستراليا، فهل يكون ذلك 
مفتاح قيادة «ألبيسيليستي» الى اللقب؟

عن إكمال نهائيات ١٩٦٢ بســبب اإلصابة. 
بأهدافه اخلمســة التي وضعته في صدارة 
ترتيب هدافي املونديال القطري، ميني النجم 
اآلخر لســان جرمان فــي أن يواصل أداءه 
الصاروخــي في كأس العالم التي تشــكل 
«هوسا بالنسبة لي، هي مسابقة أحالمي».
وتابع الذي أصبح بعمر ٢٣ عاما و٣٤٩

يوما أصغر العب يسجل ٥ أهداف في األدوار 
اإلقصائيــة من كأس العالم منذ بيليه عام 
١٩٥٨ (١٧ عامــا و٢٤٩ يومــا) قائال: «بنيت 
موسمي حول هذه البطولة وأن أكون جاهزا 
لها بدنيا ونفسيا»، مستطردا «لكن ما زلنا 
بعيدين عن الهدف الذي وضعناه وعن الذي 

وضعته أنا شخصيا».
رونالدو يسقط من عليائه 

كانت العدسات موجهة الى مقاعد البدالء 
أكثر من تلك املوجهة جتاه املنتخب البرتغالي 
خالل أداء النشيد الوطني قبيل املباراة التي 
فاز بها «سيليساو» أوروبا على سويسرا 
٦-١. والسبب كريستيانو رونالدو بديال!.. 
فبعدما تــوج بطال ألوروبا عــام ٢٠١٦ من 

زميل ميســي في باريس ســان جرمان 
الفرنسي، الذي حرمه كاحله من املشاركة 
فــي اجلولتــني الثانيــة والثالثــة من دور 
املجموعات، سيحاول نيمار إهداء البرازيل 
و«امللك» بيليه الراقد في املستشــفى لقبا 
طالب انتظاره منذ ٢٠٠٢. ويخوض نيمار 
ربع النهائي مبعنويات جيدة بعدما افتتح 
سجله التهديفي في قطر بالتسجيل في مرمى 
كوريا اجلنوبية خالل ثمن النهائي، ليصبح 
على بعد هدف من معادلة رقم بيليه من حيث 
عدد األهداف بألوان «سيليســاو» والبالغ 
٧٧ فــي ٧٦ مبــاراة. طمأن جنم برشــلونة 
اإلسباني السابق الشعب البرازيلي بالقول 
«أنا ســعيد جدا بعودتي الى أرض امللعب 
ولتقدميي أداء جيدا» و«لم أشعر بأي آالم 

في الكاحل».
مبابي.. وحلم لقب ثان تواليًا 

يحلم كيليان مبابي بأن يعيش ملحمة 
الفوز بكأس العالم للمرة الثانية تواليا عن 
٢٣ عاما، مثل «امللك» بيليه قبله، على أمل 
أال يختبر مصير األخير إذ عجز البرازيلي 

دون أن يكمل املباراة النهائية ضد فرنســا 
نتيجة تعرضه إلصابة بعد نصف ساعة على 
البداية، هل يتكرر الســيناريو في الدوحة 
وتتــوج البرتغال باللقب العاملي األول في 
تاريخهــا مع رونالدو املتواجد على مقاعد 

البدالء وخارج التشكيلة؟
وال يبــدو أن رونالــدو سيســتفيد من 
مشــاركته املونديالية اخلامسة واألخيرة 
كي يلمع صورته حتى إن فازت بالده باللقب، 
وذلك نتيجة السلبية التي ظهر بها بسبب 
تذمره الدائم أو حتى االعتراض على قرار 
مدربه فرناندو سانتوش باستبداله ما دفع 

األخير إلى انتقاده علنا.
وأقر سانتوش بأنه لم يكن راضيا عن 
تصرف رونالدو، قائال بعد خسارة اجلولة 
األخيرة مــن دور املجموعــات ضد كوريا 
اجلنوبية: «رأيت املشــاهد ولــم تعجبني 

أبدا... لم تعجبني أبدا».
وبــدا رونالــدو كأنــه عــبء حتى على 
املنتخب الذي وجد نفسه مجبرا على التعامل 
يوميا مع أسئلة الصحافيني بشأن «سي آر ٧» 
بعد الهجوم الذي شنه على فريقه مانشستر 
يونايتد ومدربــه الهولندي إريك تن هاغ، 
ما دفع النادي اإلجنليزي الى التخلي عنه.

كني واحلذاء الذهبي 

لم يتمكن أحد من الظفر بجائزة احلذاء 
الذهبي ألفضل هداف في املونديال مرتني منذ 
قرابة قــرن من الزمن. هاري كني (٦ أهداف 
في ٢٠١٨) اليزال في السباق. فقد جنح قائد 
منتخب إجنلترا في إيجاد طريقه الى الشباك 
أخيرا بالتسجيل في مرمى السنغال خالل ثمن 
النهائــي (٣-٠). وقال كني بعد املباراة «أنا 
سعيد بافتتاح رصيدي لكن أيضا ملساعدة 
الفريق». حتى من دون تسجيل أهداف، كانت 
بدايته في مونديال قطر ناجحة بتحقيقه ٣

متريرات حاســمة في دور املجموعات. اآلن 
يحلم بأن يتكرر ســيناريو ١٩٨٢ حني عجز 
اإليطالي باولو روســي عن التســجيل في 
املباريات األربع األولى قبل أن يضرب بثالثية 
«هاتريك» ضد البرازيل (٣-٢) وثنائية في 
نصــف النهائي وهدف في املباراة النهائية، 
ليقود بــالده الى لقبها الثالــث، محرزا في 

طريقه احلذاء الذهبي.

«البرميييرليغ» األكثر متثيًال في دور الـ ٨
يعد الدوري اإلجنليــزي «البرميييرليغ» البطولة الوطنية األكثر متثيال في 
الدور ربع النهائي من مونديال قطر، بـ ٦١ العبا ميثلون ١٤ ناديا، فيما تشارك 
قطبا مانشســتر سيتي ويونايتد املركز األول من بني األندية األوروبية األكثر 

متثيال في هذا الدور.
وعلــى الرغم من اإلقصاء املفاجئ إلســبانيا من الدور ثمن النهائي على يد 
املغرب، فإن الدوري اإلسباني يأتي في املركز الثاني مع ٣٠ العبا في ٨ أندية.

كذلك، ورغم غياب املنتخب اإليطالي عن املونديال، فقد حلت «سيري آ» في 
املركز الثالث مع ٢٣ العبا يلعبون في ٩ أندية مختلفة. ثم يأتي الدوري الفرنسي 
بـ ١٨ العبا في ٨ أندية، والفضل األكبر هنا لباريس ســان جرمان بطل فرنسا، 

ثم الدوري األملاني بـ ١٧ العبا في ٨ أندية، فالهولندي بـ ١١ العبا في ٣ أندية.
وعلى مســتوى األندية، ميتلك كل من مانشستر سيتي ويونايتد أكبر عدد 
من الالعبني املوجودين في ربع نهائي قطر مع ١١ العبا لكل منهما، يليهما سان 
جرمان وأياكس أمســتردام بـ ٧ العبني في املركز الثالث، وتساوى في املركز 
الرابع بـ ٦ العبني من أندية: يوڤنتوس، بايرن ميونيخ، توتنهام، ليڤربول، ريال 

مدريد وأتلتيكو مدريد.

استمرار فليك مدربًا ألملانيا 
حتى يورو ٢٠٢٤

ســيبقى هانز فليك على رأس اجلهاز الفني للمنتخب 
األملاني رغم فضيحة اخلروج من الدور األول ملونديال قطر، 

وفق ما أعلن االحتاد احمللي للعبة.
وقال رئيس االحتاد بيرند نويندورف بعد اجتماع مغلق 
مع فليك: «نحن مقتنعون معا بأن كأس أوروبا ٢٠٢٤ في بلدنا 
متثل فرصة كبيرة لكرة القدم في أملانيا، لدينا ثقة كاملة في 

هانز فليك ملواجهة هذا التحدي مع الفريق».
وودعت أملانيا املونديال الثاني تواليا من دور املجموعات 
بعد أن حلت ثالثة في املجموعة اخلامسة، بعد سقوط صادم 
افتتاحي ضد اليابان (٢-١) والتعادل مع إسبانيا (١-١) والفوز 

على كوستاريكا (٤-٢).
من جهته، قال فليك: «أنا وأعضاء اجلهاز الفني متفائلون 
بشــأن كأس أوروبا على أرضنــا. كفريق، ميكننا حتقيق 
أكثر بكثير مما أظهرناه في قطر. لقد فوتنا فرصة عظيمة 
هناك». وتابع «سوف نتعلم دروسنا من ذلك. لدي ثقة في 
املسار املشــترك املتفق عليه اليوم ونريد جميعا أن تقف 
أملانيــا بأكملها خلف املنتخب الوطني مرة أخرى في يورو 

٢٠٢٤ على أرضها».
ورغم أن أملانيا فعلت ما عليها في اجلولة الثالثة واألخيرة 
من دور املجموعات بفوزها على كوستاريكا، إال أن املفاجأة 
املدوية األخرى التي حققتها اليابان بفوزها على إســبانيا 
وتصدرها مجموعة املوت، أطاحت بـ «املانشافت» من قطر.

وأكد فليك الذي يستمر عقده حتى ٢٠٢٤، بعد اخلروج 
على رغبته في االستمرار مع املنتخب. لكن االستقالة املفاجئة 
مساء االثنني ملدير املنتخب أوليفر بيرهوف، أثارت الشكوك 
حول مستقبله. وقال نويندورف: «فيما يتعلق بخليفة أوليفر 
بيرهوف، فقد اتفقنا على أننا سنناقش أوال داخل االحتاد 

الهيكلية للمستقبل قبل اتخاذ القرار».
وتولى فليك املهام في أغسطس ٢٠٢١ بعد كأس أوروبا 
خلفا ليواكيم لوف الذي قاد املنتخب الى لقبه العاملي الرابع 
في مونديال البرازيل ٢٠١٤، ولكنه أصيب بصدمة اخلروج 
من الدور األول ملونديال روسيا ٢٠١٨ بتذيله املجموعة خلف 

السويد واملكسيك وكوريا اجلنوبية.

اجتاه للتبرع
بستاد ٩٧٤ إلى املغرب

بدأت اللجنة العليا للمشــاريع واإلرث في تفكيك ستاد 
٩٧٤، وذلك بعد انتهاء مهمته في مونديال قطر ٢٠٢٢، حيث 
أقيمت آخر مبارياته (البرازيل وكوريا اجلنوبية) والتي انتهت 
بفوز السامبا ٤-١، في إطار مباريات دور الـ١٦ من البطولة.
ومت بناء ســتاد ٩٧٤ الذي يتسع لـ٤٠ ألف متفرج، من 
حاويات الشحن، ومن املقرر أن يتم تفكيكه بالكامل وشحنه 
إلى دولة أخرى عقب نهاية املونديال.. وتعد كل من تونس 
والسودان واألردن، من بني الدول املرشحة لالستفادة من 
امللعب املونديالي. وتكلفت دولــة قطر ٥٠٠ مليون دوالر 
من أجل شراء احلاويات لبناء ملعب ٩٧٤.. واتخذت اللجنة 
العليا للمشــاريع واإلرث قرارا مسبقا باالتفاق مع االحتاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا» بتفكيك امللعب وإهدائه إلى إحدى 

الدول النامية.
وتستكمل مباريات البطولة على املالعب األخرى، كما أنه 
بعد انتهاء مباريات األدوار اإلقصائية سيتم تفكيك املالعب 

وتقليص عدد املدرجات.
وعلمت «األنبــاء» من مصادرها أن هناك اجتاه للتبرع 
بستاد ٩٧٤ إلى املغرب تقديرا ألداء منتخبها في املونديال 
وحتقيقه إجنــازا تاريخيا بالوصول إلى الدور ربع النهائي 

للمرة األولى في تاريخ الكرة املغربية والعربية.
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«التانغو» و«الطواحني».. قمة الفن واملتعة
(مجموعات في حينها) من مونديال 
١٩٧٤ فــي طريقها إلى النهائي، حيث 

سقطت أمام أملانيا الغربية.
وتواجه املنتخبان مرتني أخريني 
عامــي ١٩٩٨ في ربع النهائي حني فاز 
البرتقالــي ٢-١، و٢٠٠٦ حــني تعادال 

سلبا في دور املجموعات.
لكن كي مينح الالعبون مدربهم فان 
غال أفضل هدية وداعية، عليهم أوال 
إيقاف ميســي في «حتد ليس للدفاع 
وحسب بل للفريق بأكمله» حسب ما 
أفاد أكيه الذي توقع «مباراة عظيمة 

بني بلدين كبيرين في كرة القدم».
بالنســبة للمــدرب األرجنتينــي 
ليونيل سكالوني، فإن موقعة لوسيل 
حتمل نكهة خاصة، إذ يواجه فان غال 
الذي كان مثله األعلى حني كان ابن الـ 

٤٤ عاما العبا.
وبدأ إعجابه بفان غال «حني كنت 
في ديبورتيفو ال كورونيا، وهو كان 
في حينها شــخصية رائــدة كمدرب 
برشلونة. أنا فخور مبواجهته. اجلميع 

يعلم ما فعله لكرة القدم».
في الواقع كان سكالوني العبا في 
ديبورتيفو حني تفوق األخير على فان 
غال وبرشلونة وانتزع لقب الدوري 

اإلسباني عام ٢٠٠٠.
املنتخــب  أن  ســكالوني  ورأى 
الهولندي احلالي ليس مبوهبة األجيال 
الســابقة، لكــن ذلك ال يعنــي أنه لن 

يشكل حتديا كبيرا مليسي ورفاقه.
وأوضح: «ليس رائعا بقدر الفرق 
الهولندية السابقة، لكن لديهم رؤية 
واضحة بشــأن ما يفعلونه. ستكون 
مباراة رائعــة بني فريقني تاريخيني. 
سيتم إقصاء أحدهما، ونأمل أن نواصل 

مشوارنا».

ملونديــال ٢٠٠٢، قبل أن يعود مجددا 
في أغســطس ٢٠٢١، متخليا عن قرار 
االعتزال. وسيعود املنتخبان بالذاكرة 
الى زمــن بعيد، وحتديــدا عام ١٩٧٨

حني سقطت هولندا مرة ثانية تواليا 
في النهائي بخســارتها أمام املنتخب 
املعروف بـ «التانغو» ١-٣، وذلك بعد 
أربعة أعوام على اكتساحها املنتخب 
األميركي اجلنوبي ٤-٠ في الدور الثاني 

عند نصف النهائي على يد أرجنتني 
ميسي بركالت الترجيح بعد التعادل 
السلبي في الوقتني األصلي واإلضافي.
بعد خســارة نصــف نهائي ٢٠١٤

التي ال تدخل ضمن حسابات اخلسارة 
والفوز مبا أن املباراة حسمت بركالت 
الترجيــح، ترك فــان غــال املنتخب 
الوطني للمرة الثانية، بعد أولى عام 
٢٠٠١ حني استقال عقب فشل التأهل 

بني منتخب يحلــم بدخول نادي 
األبطــال الذي يســتحق الولوج إليه 
نظــرا لتاريخه، وآخــر ميني النفس 
مبنح جنمه املطلق ليونيل ميسي لقبا 
يتوج به مكانته األسطورية، تصطدم 
هولندا باألرجنتني اليوم على ملعب 
لوسيل في ربع نهائي مونديال قطر 

لكرة القدم.
بعد بداية متعثرة بسقوط صادم 
أمام السعودية ١-٢، أظهرت أرجنتني 
ميســي أنها قادرة فــي النهائيات 
القطريــة على الذهــاب بعيدا 
والفوز باللقب األول منذ ١٩٨٦

والثالث في تاريخها.
لكن مواجهــة منتخبات 
من عيار پولندا واملكســيك 
وأستراليا مختلف متاما عن 
االصطدام مبنتخب ميلك 
تاريخا كبيــرا في كأس 
العالم حتى وإن كان من 

دون ألقاب.
وما يزيد من صعوبة 
مهمــة األرجنتينيــني 
وجنمهم ميسي الالهث 
الكبير  اللقــب  خلف 
الغائب عن  الوحيــد 
خزائنــه، أن املنتخب 
الهولندي يخوض النهائيات 
بإشراف احملنك لويس فان غال الذي لم 
يذق طعم الهزمية في ١١ مباراة خاضها 
مدربا ملنتخب «الطواحني» في كأس 
العالــم، فيما مني بهزمية واحدة في 
آخــر ٤٧ مباراة وتعود الى اخلامس 

من مارس ٢٠١٤، ٠-٢ ضد فرنسا.
وترتــدي موقعــة اليــوم طابعا 
ثأريــا لفان غال وهولنــدا، إذ انتهى 
مشوارهما في مونديال البرازيل ٢٠١٤

ديباي.. ثقة فان غال 
و«بطاقته الرابحة»

دي ماريا.. 
ال يلعب إال مع الكبار

يعتبر مدرب هولندا، لويس فان غال، من مدرســة ملتزمة 
ال تخالف مبادئها، لكنه وضعها جانبا بعض الشيء عندما أعاد 
الروح الى جسد جنمه «املصاب» ممفيس ديباي، مؤكدا إميانه 

الكبير به عشية مونديال قطر ٢٠٢٢.
أصيب ديباي في أوتار الركبة أثناء مشــاركته الدولية في 
ســبتمبر واســتغرق تعافيه وقتا أطول من املتوقع، لكن فان 
غال اظهر استعدادا للتعامل مع لياقة ثاني أفضل هداف للبالد.

وقال فان غال عندما أعلن عن تشكيلته الشهر املاضي «كان 
ممفيــس مهما جدا لهذه املجموعة، ليس فقط كالعب كرة قدم 
ولكن أيضا كإنســان، لذا نعم، لقد تركت مساحة مفتوحة له»، 
موضحا انه العب استثنائي ولذا فقد تركت مبادئي جانبا ألنني 
أعتبره مهما للغاية لفريقي، وقد شــرحت هذا لالعبني، وأنني 

أفعل كل هذا من أجل ممفيس، وقبل الالعبون ذلك.
بدأ ديباي مســيرته الدولية عندما كان يبلغ من العمر ٢٠

عاما، واحتل مع منتخب بالده املركز الثالث حتت قيادة فان غال 
نفسه في كأس العالم ٢٠١٤، لكنه كان جزءا من الفريق الذي غاب 
عن املشاركة في روسيا قبل أربع سنوات. أعاد فان غال بحذر 
ديباي إلى الفريق، واســتخدمه بديال في أول مباراتني لهولندا 
في البطولة. فساعد في صنع أحد األهداف عندما فازت هولندا 
٢-٠ على السنغال في مباراتها االفتتاحية، ولعب الشوط الثاني 
بالتعادل ١-١ مع اإلكوادور. ثم بدأ ديباي أول مباراة له منذ أكثر 
من شــهرين، حيث حسم املنتخب البرتقالي مكانه في األدوار 

اإلقصائية بفوزه ٢-٠ على قطر املضيفة.

النجم األرجنتيني أنخيل دي ماريا الالعب (٣٤ عاما) والذي 
ســيعتزل دوليا بعد نهاية مونديال قطر، لعب مع كبار أوروبا 
وترك بصمة واضحة في تسجيل األهداف وصناعتها أو املهارة 

الكروية ولكن لم يحظ بالتغطية اإلعالمية التي يستحقها.
يعد األرجنتيني دي ماريا أكثر الالعبني مظلومية في عالم 
الكــرة، وقد تخرج في أكادميية روزاريو ســنترال ولعب مع 
فريقــه األول بني عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٧، ثم انتقل إلى أوروبا من 
بوابة بنفيكا البرتغالي وبقي معه من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٠ وســجل 
معه ١٥ هدفا وصنع ٢٨ في ١١٩ مباراة، وفاز معه بلقب الدوري 

ولقبني بالكأس.
ومن بنفيكا ذهب إلى ريال مدريد وهناك أمضى ٤ سنوات 
(٢٠١٠ إلى ٢٠١٤) وسجل معه ٣٦ هدفا وصنع ٨٤ في ١٩٠ مباراة، 
وفاز معه بـ ٦ ألقاب، بينها لقب «الليغا» ولقب دوري األبطال، 
وانضم إلى مان يونايتد، ولعــب دي ماريات مع مان يونايتد 
موسم ٢٠١٤-٢٠١٥ ســجل خالله ٤ أهداف وصنع ١٢ هدفا في 
٣٢ مبــاراة فقط، وتربطه عالقة متوتــرة مع املدرب الهولندي 
ليونايتد في ذلك الوقت، ومدرب هولندا حاليا، حيث اعتبره النجم 
األرجنتيني الســبب وراء فشل جتربته في اجنلترا، ومغادرته 
النادي االجنليزي، لقلة إشراكه في املباريات. واستعاد دي ماريا 
مستواه عندما انتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي ولعب 
معه ٧ سنوات من ٢٠١٥ حتى ٢٠٢٢، وسجل بقميصه ٩٢ هدفا 
وصنــع ١١٩ في ٢٩٥ مباراة، وظفر معه بـ١٨ لقبا، انتقل بعدها 

إلى نادي يوڤنتوس اإليطالي في جتربة أخرى كبيرة.

فان غال: لدينا حساب نريد تصفيته.. وسنوقف ميسي 
وسكالوني: لن نفكر في الهجوم فقط.. وال نريد «الترجيحية»

ذكر مــدرب منتخب هولندا لويس 
فان غال عن اللقاء املرتقب الذي ينتظره 
أمام األرجنتني اليوم، أن هناك حسابا 
يريد تصفيته بسبب ما حدث في كأس 
العالم ٢٠١٤، وقــال: «ال أحب أن أعود 
إلى الوراء ولكن اعتقدت أننا ســنفوز 

في هذه املباراة».
وحتدث مدرب هولندا عن ليونيل 
ميسي، قائال: «ميسي هو أخطر العب 
في األرجنتني وأكثر إبداعا، ومن ناحية 
أخــرى ال يلعــب كثيرا علــى اخلصم 
عندما يفقد أو يخســر الكــرة، فإنه ال 
يشــارك كثيرا، فهذا مينحنا فرصة»، 
وعن كيفية إيقاف خطورة ميسي، قال 
لويس فان غال: «لن أخبرك ســترى، 

نريــد أن نكون أبطال العالم، لقد قلت 
ذلك مبكرا وقِبل الالعبون هذا الهدف، 
حتى لو لم تكن هذه الفرصة األعظم، 

فإننا نريد اغتنامها».
بدوره، قال مدرب منتخب األرجنتني 
ليونيل سكالوني: «ال يجب أن يقتصر 
تفكيرنا على الهجوم فقط، لو حدث ذلك 
سندفع الثمن غاليا بكل أسف، الدفاع 
مهم للغاية ويجب أن يكون لنا مردود 
متوازن في امليــدان»، مضيفا: بالطبع 
ميكننا الفوز على هولندا، نحن لسنا 
اإلكوادور، لدينا اجلودة لالنتصار، لكن 
املشكلة أن هذا الفريق يقدم كل شيء، 
فــي بعض األوقات يظهر بشــكل جيد 
وفي مرات أخرى بحلة ســيئة، لكن ال 

أحد يدخر جهده في فريقي.
ومتنى سكالوني أن حتسم املباراة 
قبل ركالت الترجيح، مضيفا: نحن ال 
نفكر في الركالت الترجيحية ولم نحدد 
بعد من يســددها، وســأقرر التشكيل 
األساسي بعد التمرين األخير، وسنبذل 
قصــارى جهدنــا للدفــاع عــن بلدنا، 
واملنتخبات املتواجدة في هذا الدور كلها 
مرشحة لنيل اللقب. وتوقع سكالوني 
أن تكــون املباراة ممتعــة، مضيفا أن 
منتخب هولندا ميتاز بطبيعة هجومية، 
الــكل يدافع والــكل يهاجم، وأعتبرهم 
منوذجا لكرة القدم احلديثة كما يجب 
أن يكون، وما قاله لويس فان غال في 

هذا الصدد ال يعد لغزاً.
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البرازيل وكرواتيا .. صراع مدارس كروية
القائد امللهم لوكا مودريتش واجلناح 

إيفان بيريشيتش.
وقال مدربها زالتكو داليتش عن 
مواجهة منتخب «السامبا»: «البرازيل 
هي املرشحة بطبيعة احلال، متلك 
فريقا مخيفا، وميكن القول بأن لديهم 
أجواء رائعة في الفريق، وميلكون 
أفضل الالعبني العامليني ونيمار عاد 

من اإلصابة».
وعن مفتاح الفوز في مواجهة 

البرازيل، يجيب «يجب أن نكون 
أذكياء للغاية في أسلوبنا، ال 
ميكننــا االنفتــاح كثيرا أمام 
البرازيل لكن ال ميكننا أيضا 

االكتفاء بالدفاع».
املباراة هي املواجهة الثالثة 
بني البرازيــل وكرواتيا في 
النهائيات وقد فازت االولى 
١-٠ فــي مونديــال ٢٠٠٦، 
و٣-١ فــي مونديــال ٢٠١٤
عندما استضافت البطولة.
وقبل فوزها الكبير على 
كوريا اجلنوبية، تفوقت 
البرازيل على صربيا ٢-٠

وسويسرا ١-٠ ثم خسرت 
بتشكيلة رديفة بعد ضمان 
تأهلها أمــام الكاميرون ٠-١
ألول مرة أمام خصم أفريقي.

أما كرواتيــا، فحلت ثانية في 
مجموعتها وراء املغرب الذي تعادلت 
معه افتتاحا، ثم تغلبت على كندا 
٤-١ وتعادلــت مــع بلجيــكا دون 
أهداف، وفي ثمن النهائي، تفوقت 
على اليابان بركالت الترجيح ٣-١
مع ٣ صدات حلارســها دومينيك 
ليفاكوفيتــش، بعــد التعــادل في 

الوقتني األصلي واالضافي.

خطوطه بدءا من احلارس أليسون 
بيكر مرورا بثنائي قلب الدفاع املكون 
مــن ماركينيــوس وتياغو ســيلفا 
وصــوال الى خط الوســط بوجود 

كازمييرو.
في املقابل، قامت كرواتيا بتجديد 
تشكيلتها منذ حلولها وصيفة في 
نسخة مونديال ٢٠١٨ ولم يتبق سوى 
عدد قليل من احملاربني القدامى بينهم 

وقال نيمار:«نحن نحلم بإحراز 
الكأس وهذا أمر واضح، لكن يتعني 
علينا ان نخطو كل خطوة على حدة».
وميلك املنتخب البرازيلي أكثر 
مــن ورقة رابحة، الســيما في خط 
املقدمة الذي يضم ريشارليسون الذي 
سجل ٣ أهداف حتى اآلن، باإلضافة 
الى فينيسيوس جونيور ونيمار، 
كما انه يتمتع باخلبرة في مختلف 

يريد منتخب البرازيل والعبوه 
الذين رقصوا طويال بعد كل هدف 
في مرمى كوريا اجلنوبية في ثمن 
النهائــي، مواصلــة النســج علــى 
املنوال ذاته عندما يواجهون كرواتيا 
املتجددة في الدور ربع النهائي، اليوم 
على ستاد املدينة التعليمية في ربع 

نهائي مونديال ٢٠٢٢.
حتــول الفــوز البرازيلــي على 
املنتخــب اآلســيوي ٤-١ فــي ثمن 
النهائــي الى كرنڤــال في املدرجات 
وعلى أرضية امللعب، حيث تناغم 
الالعبون مع اجلمهور فشكلوا دائرة 
صغرى داخل امللعب لالحتفال بكل 
من األهداف الـ ٤، فكانت احتفاالتهم 
امتدادا لتلــك في املدرجات، وأكدت 
اللحمة الكبيرة بني مختلف أفراده.

ولم يتردد املهاجم ريشارليسون 
الذي قام برقصة «احلمام» في التوجه 
مباشرة بعد تسجيله الهدف الثالث 
الى مدربه الذي قام بدوره بالرقص.
وبعــد دور مجموعات من دون 
تألق واضح، اظهرت البرازيل، بطلة 
العالم خمس مرات (رقم قياسي)، 
وجهها احلقيقي ضد كوريا اجلنوبية 
بفوز عريض ٤-١ في مباراة حسمت 
نتيجتها في الشوط االول واكتفت 

بإدارتها في الشوط الثاني.
شهدت املباراة عودة جنمها نيمار 
بعد غيابه عن املباراتني األخيرتني 
في دور املجموعات ضد سويســرا 

وأمام الكاميرون.
وسجل نيمار هدفا من ركلة جزاء، 
ليرفع رصيده الــى ٧٦ هدفا دوليا 
وبات على بعد هدف واحد من معادلة 
رقم األسطورة بيليه كأفضل مسجل 

مع منتخب بالده.

«عرين السامبا».. من بسالة 
تافاريل إلى براعة بيكر

بيريسيتش.. 
قوة صامتة وحضور صاخب

كان حارس مرمى البرازيل احلالي أليسون بيكر اليزال طفال 
صغيرا عندما ارمتى كالوديو تافاريل إلى اليســار ليبعد ركلة 
الترجيح التي نفذها دانييلي ماسارو ويساهم بفوز «سيليساو» 

بركالت الترجيح على إيطاليا في نهائي كأس العالم ١٩٩٤.
بعد نحو ثالثة عقود من مساعدة البرازيل للفوز بكأس العالم 
للمرة الرابعة، يحاول تافاريل مساعدة العمالق األميركي اجلنوبي 

على احراز لقبه السادس وتعزيز رقمه القياسي.
في الوقت احلالي، يتولى تافاريل (٥٦ عاما) احلليق الرأس 
تدريب حراس مرمى «سيليســاو» ويعمل مع أليسون وكذلك 
حارس مان سيتي اإلجنليزي إيدرسون وويفيرتون من بامليراس 

بطل البرازيل.
اذا كان التركيــز عموما في املنتخب البرازيلي ينصب على 
الهجوم االستعراضي، ميكن القول إن تافاريل لديه أفضل ثالثة 
حراس مرمى في أي منتخب مشــارك في كأس العالم احلالية 

حيث تستعد البرازيل ملواجهة كرواتيا.
ينظر الى تافاريــل كأحد اعظم حراس املرمى في البرازيل 
على اإلطالق، ويعمل في طاقم املنتخب الوطني منذ عام ٢٠١٤، 
لكن منذ العام املاضي شارك في دور مدرب حراسة املرمى حتت 

قيادة املدرب االملاني يورغن كلوب في ليڤربول.
ومن الواضح أن أليســون بيكر هو اخليار األول لتافاريل، 
حيث بدأ إيدرســون املباراة األخيرة في دور املجموعات ضد 
الكاميرون، في حني شــارك ويفيرتــون في وقت متأخر ضد 

كوريا اجلنوبية.

يواصل إيفان بيريسيتش تألقه مع منتخب كرواتيا في النسخة 
احلالية من كأس العالم املقام في قطر حتى ١٨ ديســمبر، وقد 
سجل بيريسيتش هدف التعادل لكرواتيا أمام اليابان في ثمن 
النهائي (٥٦) برأسية قوية بعد عرضية من ديان لوفرين، ليصبح 
بيريسيتش رابع العب يسجل في آخر ٣ نسخ من كأس العالم 
بعد كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وشيردان شاكيري.

وسجل إيفان هدفه الـ ٣٣ مع كرواتيا ليكون ثاني الهدافني 
التاريخيني بالتســاوي مع ماريو ماندجوكيتش، وهو الهدف 
السادس لبيريسيتش في كأس العالم أكثر من أي العب كرواتي 
آخر في التاريخ. كما ساهم بيريسيتش في عشرة أهداف خالل 
١٤ مباراة من كأس العالم منذ ٢٠١٤، ليصبح ثالث أكثر الالعبني 
مســاهمة في هذه الفترة بعد ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، 
ويعد إيفان أول العب كرواتي يســجل في ثالث نسخ مختلفة 
من كأس العالم. وبات ابن الـ ٣٣ عاما أول العب كرواتي يسجل 
عشرة أهداف في البطوالت الكبرى متخطيا رقم دافور سوكر، 
ويلعب بيريســيتش مباراته الـ ١٢١ مع منتخب كرواتيا، عندما 
يلتقي نظيره املنتخب البرازيلي مساء اليوم، سجل خاللها النجم 

الكرواتي ٣٤ هدفا وصنع ٢٧ آخرين.
ويعد إيفان بيريسيتش جزءا مهما من مسيرة منتخب كرواتيا 
في بطولة ٢٠٢٢، كما كان له دور رئيس فيما وصل إليه منتخب 
بالده في نســختي كأس العالم املاضيتني، ومتاما كما كان لوكا 
مودريتش، وماتيو كوفاسيتش استثنائيني في خط الوسط، كان 

إيفان بيريسيتش أحد أفضل األجنحة في كل من البطولتني.

تيتي: نحتاج إلى التركيز ونضغط للتسجيل املبكر
وداليتش: نواجه األفضل في اختبار رائع

ذكر املدير الفني ملنتخب البرازيل 
تيتي أن املباراة ضد كرواتيا اليوم 
اجلمعــة بحاجــة ألقصــى درجات 
التركيز من اجلميع، وقال: «أحتمل 
مسؤولية تدريب منتخب البرازيل 
وكل تركيزه على تخطي املنافسني، 
وليــس أشــياء خــارج امللعــب أو 
احتفاالت برقصات معينة، واالحتفال 
برقصات «السامبا» أمر ال يقلل من 
املنافسني، بل هو أمر ميثل جزءا من 

ثقافة البرازيل».
وأشــاد تيتي مبنافسه منتخب 
كرواتيــا، مؤكــدا أنــه قــوي بدنيا 
ويصمد ويقاتل داخل امللعب بجانب 
امتالكه العبني تخطوا الثالثني عاما 

وينشطون في أندية أوروبا، وهو أمر 
مهم للغاية مينحهم الثقة واخلبرة، 
مضيفا: املنتخب البرازيلي يحاول 
تســجيل األهداف في بداية املباراة 
ويضغط بقوة من أجل التســجيل 
مبكــرا، مؤكــدا أنه يحتــرم جميع 
املنافسني كما أنه على دراية كاملة 

بطريقة لعب املنتخب الكرواتي.
من جانبه، أكد زالتكو داليتش، 
املدير الفني ملنتخب كرواتيا لكرة 
القدم، أن فريقه ال يخشى مواجهة 
البرازيــل، وقــال: «هــم  منتخــب 
املرشحون األوفر حظا، دعونا نواجه 
األمر، إنهم أقــوى وأفضل منتخب 
في كأس العالم»، مضيفا: أعتقد أن 

أمامنا اختبارا رائعا، مهمة صعبة 
ضد الفريق الذي يلعب بالعديد من 
الالعبني الرائعــني الذين ميتازون 

بالسرعة.
وشــدد داليتــش علــى أنــه ال 
ينبغي اســتبعاد صعود املنتخب 
الكرواتــي، الــذي بلغ الــدور قبل 
النهائي باملونديال في مشــاركتيه 
الوحيدتني بدور الثمانية للبطولة 
عامــي ١٩٩٨ و٢٠١٨، مضيفا: أعتقد 
أنه ليــس لدينا ما نخشــاه، نحن 
بحاجة لدخول املباراة بإميان كبير، 
وثقة بالنفس، والبحث عن فرصنا، 
وسنستمتع مبواجهة البرازيل، هذا 

كل شيء.
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«األسود الثالثة» و«الديوك».. قمة منتظرة غدًا
للمدرب عرضة لالنتقادات، باتهامه 
بأنه مدرب سلبي يهتم بخنق اخلصم 
أكثر من الســماح لنجومه بالتعبير 
عن أنفسهم. علما انه تعرض سابقا 
النتقادات شديدة بعد عودته إلى خطة 
٣-٤-٣ في نهائي كأس أوروبا صيف 
٢٠٢١ أمام إيطاليا، ما تسبب في تراجع 
أداء املنتخب، الذي خســر في نهاية 
املطاف بركالت الترجيح بعد التعادل 

١-١ في الوقتني األصلي واإلضافي.
وفي اجلهة املقابلة، وضع منتخب 
فرنسا كأحد أقوى املرشحني للحصول 
علــى لقب كأس العالــم احلالية بعد 
فوزه على اســتراليا ٤-١ والدمنارك 
٢-١، قبل أن يتعرض لهزمية تاريخية 
على يد تونس ٠-١ في مباراة خاضها 
بالتشــكيلة االحتياطيــة، ليتصــدر 
«الديوك» رغم ذلك ترتيب املجموعة 
الرابعة برصيد ٦ نقاط متقدما على 
أســتراليا بفارق تسجيل األهداف، 
ومتكــن الفرنســيون من الضرب 
بقوة فــي دور الـ ١٦ بعد جتاوز 
پولندا ٣-١ مع تقدمي مستويات 
مميــزة. ومن غيــر احملتمل أن 
يشــهد تشــكيل فرنســا أي 
مفاجــآت بعد عــودة كيليان 
مبابــي للتدريبــات مســاء 
األربعاء، حيث ســيخوض 
مــدرب «الديــوك» ديدييه 

الغد  ديشــان مواجهة 
التشــكيل  بنفس 

الذي  األساســي 
بــه علــى  فــاز 
الدمنارك (٢-١) 

في الــدور األول، 
ثم پولندا (٣-١) في 

دور الـ ١٦.

٣-٤-٣ أو ٢-٥-٣، ما سيسمح لكايل 
ووكر باالنتقال من الظهير األمين لقلب 
الدفاع، كما سيسعى أيضا إليجاد حل 
مــزدوج في آليــة التعامل مع مبابي 
وزميله عثمان دميبيلي مع سرعتهما 
الهائلة في مواجهة بطء املدافع هاري 

ماغواير. 
ونقــل ووكر من شــأنه أن مينح 
ماغواير املساعدة، لكنه سيترك أيضا 

اليوم أمام معضلة كيفية إيقاف الهداف 
اخلطير مبابي، حيث ســيكون تأهل 
إجنلتــرا إلى نصــف النهائي الكبير 
الثالــث تواليا مرتبطا بشــكل كبير 
بإيجاد احللول املناسبة للتعامل مع 
معضلــة مبابي، التي عجز أي فريق 

عن حلها حتى اآلن في البطولة. 
ساوثغيت قد يتجه لتغيير أسلوب 
اللعب باالنتقال من خطة ٣-٣-٤ إلى 

ســيكون ستاد البيت غدا السبت 
مسرحا للقمة الكبيرة واملنتظرة بني 
منتخبي إجنلترا وفرنســا في ختام 
منافسات الدور ربع النهائي من كأس 

العالم احلالية املقامة في قطر.
وجذبت هذه املواجهة أنظار محبي 
كرة القــدم منذ عبورهما دور الـ ١٦، 
وذلك ملا ميتلكه كل منتخب من تاريخ 
كبير وجنوم مميزين حاليا، وهو ما 
يجعل هذه املباراة منتظرة على كافة 

األصعدة.
وقدم «األسود الثالثة» مستويات 
أكثر مــن رائعة فــي مونديال قطر، 
بعدما سجلوا ١٢ هدفا خالل ٤ مباريات 
واســتقبلوا هدفني فقط، عبر الفوز 
على إيران ٦-٢ والتعادل مع أميركا 
٠-٠ والفوز على ويلز ٣-٠، ليضمن 
املنتخب االجنليزي صدارة املجموعة 
الثانية برصيد ٧ نقاط ويتأهل لدور 
الـ ١٦ ملالقاة السنغال والتي أضافها 
لقائمة ضحاياه بثالثية نظيفة أيضا.

ولفت منتخب إجنلترا حتت قيادة 
املدرب غاريث ساوثغيت األنظار بعدما 
برز في صفوفه أكثر من العب منهم 
النجــم الشــاب القادم بقــوة جودي 
بيلينغهام وبوكايو ســاكا وديكالن 
رايس وجوردان هيندرسون وهاري 
كني، ووضــح عدم انفــراد أي العب 
بالنجوميــة املطلقة، إذ إن «األســود 
الثالثة» يقدمون كرة جماعية ممتعة 
ومــا يؤكد ذلك أهدافــه في املونديال 
احلالــي التــي جاءت فــي أغلبها من 
مجهود جماعي وتنوع في األســماء 

املسجلة لألهداف الـ ١٢.
وكحــال جميــع املدربــني الذيــن 
يواجهون املنتخب الفرنسي، سيكون 
املدرب االجنليزي غاريث ساوثغيت 

رابيو: ديشان حررني

قال العب خط وسط منتخب فرنسا أدريان رابيو إنه 
يعيــش أفضل حلظاته مــع «الديوك» خالل كأس العالم 

املقامة حاليا في قطر.
وأشــار رابيو في املؤمتر الصحافــي الذي عقد مبقر 
نادي الســد قبل تدريبات منتخب فرنســا: «أشــعر أني 
أعيــش أفضل حلظاتي رمبا أكــون أكثر نضجا ومقتنع 

مبا أقدمه منذ بداية البطولة».
وأضاف: «ألعب بشكل جيد هذا املوسم مع يوڤنتوس 
اإليطالي وأعتقد أنني أقدم مستويات أفضل في املونديال 
وساعدني على ذلك عالقتي اجليدة مبدربي ديديه ديشان».

وواصل: «أصبحت أقرب إلى ديشان، لم نتواصل ملدة 
عامني بعد مونديال ٢٠١٨ ولكن في الوقت احلالي األمور 
أصبحت أفضل بكثير وهو مينحني أدوارا مهمة خصوصا 

أننا فريق هجومي ونحتاج ملجهود كبير للتغطية».
وأكد: «ديشــان مينحني احلرية فــي التقدم للهجوم 
مــع غريزمان وثيو هيرنانديز ودميبلي، أما عن أورلني 
تشواميني فيبذل أيضا مجهودا رائعا في الشق الدفاعي 
في خط الوسط، ودوري استخالص الكرات من اخلصم 

وصناعتها لالعبي فريقي».
وعن اعتماد فرنسا على كيليان مبابي فقط، قال رابيو: 
«هذا ليس صحيحا، مبابي ســالح رئيسي في الهجوم، 
ولكننــا منتلــك إمكانيــات أخرى ودورنــا تهيئة أفضل 
الظروف املمكنة له لهز الشــباك مثــل باقي املهاجمني.. 
كيليــان باألســاس العب فردي ويتعــني عليه أن يكون 
حاســما في بعض األحيان ولذلك نطمح ألن يعمل أكثر 

على تسخير إمكانياته للمجموعة».

عودة سترلينغ 
لتعزيز صفوف اإلجنليز

يعود رحيم ســترلينغ لالنضمام 
ملنتخب إجنلتــرا اليوم، بعد رحلة 

طارئة قام بها للمملكة املتحدة.
وسافر مهاجم تشلسي اإلجنليزي 
ليكون بجوار عائلته بعد عملية سطو 
على منزلهم وشهدت سرقة عدد من 
الثمينة. وفتحت شرطة  املتعلقات 
مقاطعة ساري حتقيقا بعد اإلبالغ عن 
عملية السطو يوم السبت املاضي، 
وكشفت عن أنه «لم يكن هناك تهديد 
بالعنف، حيث مت اكتشاف املتعلقات 
املسروقة فيما بعد». وأعلن االحتاد 
اإلجنليزي: «رحيم سترلينغ سيعود 
ملعسكر منتخب إجنلترا في مونديال 
قطر»، مضيفا مهاجم تشلسي غادر 
مؤقتا معسكر منتخب إجنلترا ليهتم 
بأمر عائلي، لكن من املتوقع اآلن أن 
ينضم مرة أخرى للفريق في الوكرة 
بدءا من اليوم اجلمعة قبل مواجهة 

دور الـ ٨ ضد فرنسا.
ورغم عودته الوشيكة، فمن املرجح 
أال يشارك سترلينغ في لقاء فرنسا 
غدا السبت، في ظل غيابه عن العديد 
الرئيسية  التدريبية  من احلصص 

للمنتخب اإلجنليزي.

جيرو.. من البديل إلى املنقذ والهداف التاريخي لفرنسا
بلقب الهــداف التاريخي للمنتخب 
الفرنســي بفارق هدف واحد أمام 
النجم السابق تييري هنري صاحب 

الرقم القياسي السابق.
ويأتي إجناز جيرو وانفراده بلقب 
الهداف التاريخي بعد مسيرة كروية 
غير عادية، تعرض فيها للكثير من 
االنتقادات، وقال جيرو: «انضممت إلى 
املنتخب الفرنسي وأنا في اخلامسة 
والعشــرين من عمري إذا كان من 
املمكن أن أكون منوذجا لهؤالء الذين 
ميرون مبسيرة كروية غريبة، هذا 
سيجعلني فخورا، على أي حال، مثالي 
أنه من الضروري أن  للناس  يظهر 

تكون صبورا في مسيرتك».
ورغم هــذا، ال ينطبق ذلك على 
مبابي زميله في خط هجوم املنتخب 
الفرنسي، والذي يتصدر قائمة هدافي 
البطولة احلالية برصيد خمسة أهداف 
حتى اآلن، ويرى اخلبراء أنه أفضل 

العب في البطولة حتى اآلن.
وقال جيــرو: «مبابي هو أفضل 
مهاجم لعبت معه ومازالت لديه فرصة 
للتحسن أيضا، مازال شابا، أرى أننا لم 
نر أفضل ما ميكن أن يقدمه بعد، ميكنه 
حتطيم كل األرقام القياســية، أعلم 
أنه سيحطم بالتأكيد رقمي القياسي 
لعدد األهداف مع املنتخب الفرنسي».

ويأمل جيرو في أن تنقل عالقته 
«الطبيعيــة والعفوية» مــع مبابي 
املنتخب  «احلماس» في صفــوف 

الفرنسي قبل مواجهة إجنلترا.

الفرنســي  املنتخب  في صفــوف 
قبل املواجهــة املرتقبة مع املنتخب 
اإلجنليزي غدا، وسجل جيرو ثالثة 
أهداف في البطولــة احلالية ليرفع 
رصيده إلــى ٥٢ هدفا مع املنتخب 
الفرنسي في املباريات الدولية وينفرد 

ألعب بالفعل وكأنني في العشــرين 
ألعب بســعادة طفل، إنني متعطش 
لألهداف وجسدي يبدو مستعدا لهذا».

ويرى جيرو مهاجم ميالن اإليطالي 
الشــاب  املهاجم  أن عالقته بزميله 
كيليان مبابي ميكنها بث «احلماس» 

قام رئيس االحتاد الفرنسي لكرة 
القدم نويل لوغريت بتهنئة املهاجم 
أوليفيه جيرو، بعد تخطيه األسطورة 
تيري هنري في صدارة هدافي فرنسا 
عبر التاريخ، وقد اقام الوفد الفرنسي 
احتفالية صغيرة في مقر تدريبات 
الفريق بالدوحة، قدم فيها لوغريت 
قميصا يحمل الرقم ٥٢، وهو عدد 
األهداف التي ســجلها جيرو رفقة 
املنتخب، وقد أتيحت الفرصة كاملة 
للمهاجم الفرنسي في مونديال قطر، 
بعدما أقصت زميله مهاجم ريال مدريد 
«الديوك»  كرمي بنزمية من تشكيلة 

بسبب اإلصابة.
وقد وبــدأت رحلــة جيرو مع 
املنتخب الفرنسي العام ٢٠١١، وخالل 
١١٧ مباراة شارك فيها، سجل ٥٢ هدفا، 
فيما شارك رفقة املنتخب في ثالث 
نسخ لكأس العالم ٢٠١٤ و٢٠١٨ و٢٠٢٢، 
لكنه لم يسجل أي هدف في نسخة 
٢٠١٨، وأصبح أوليفيه جيرو ثالث أكبر 
العب يسجل في األدوار اإلقصائية 
للمونديال، خلف الكاميروني روجيه 
ميال ١٩٩٤، والبرتغالي بيبي ٢٠٢٢، 
ورغم بلوغه الـ٣٦ من عمره، يبدو 
املهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بعيدا 
عن فكرة اعتزال اللعب التي قد تراود 
العديد من النجوم في مثل هذا السن، 
وقال في هذا الشأن: «أشعر بأنني 
على ما يرام وأن مستواي جيد، قلت 
ذات مرة إننا جميعا في العشرين من 
عمرنا وأن الباقي عبارة عن خبرة، 
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 «أسود األطلس» إلجناز جديد أمام البرتغال السبت
املباراة ضد كنــدا في اجلولة الثالثة 

األخيرة من الدور األول.
وسيكون الثالثي يحيى عطية اهللا 
وجواد الياميق وأشرف داري، األقرب 
على األرجح لتعويض املصابني أكرد 

وسايس ومزراوي.
وفي اجلهة املقابلة، يسعى البرتغال 
لالســتفادة من درس خروج إسبانيا 
املدوي ملواصلة مشواره في املونديال 
القطري، وذلك من خالل اللعب بحذر 
وتفادي الوقوع في األخطاء الفردية 
التي ستكلف «برازيل أوروبا» الكثير.

ولم يقدم البرتغال اإلقناع املطلوب 
فــي مرحلــة املجموعــات باملونديال 
احلالــي، حيث بــدأ مشــواره ضمن 
املجموعة الثامنــة بفوز صعب على 
غانــا ٣-٢ وأوروغواي ٢-٠، قبل أن 
يتعرض للهزمية من كوريا اجلنوبية 
١-٢، إال أن هذه الهزمية لم متنعه من 
تصــدر الترتيب، بيــد أن ظهوره في 
دور الـــ ١٦ كان قويا بعدما اكتســح 

سويسرا ٦-١.
وميتلك مدرب «برازيل أوروبا» 
فرناندو سانتوس وفرة في اخليارات 
بكافة اخلطوط، حيث يبرز في قائمته 
احلارس ديوغو كوستا، واملدافعني 
بيبي وروبن دياز، واحللول الهجومية 
متواجدة من خالل برونو فرنانديز 
وجواو فيليكس وجونكالو راموس 
صاحــب «الهاتريــك» الوحيد حتى 
اآلن فــي املونديــال احلالــي والذي 
أحرزه في شباك سويسرا، ويشكل 
تواجد النجم املعروف كريستيانو 
رونالدو في دكة االحتياط قوة كبيرة 
لتشــكيلة البرتغــال، ورمبا يكون 
عنصرا أساســيا في القائمة حسب 

خطط املدرب سانتوس.

املباراة األخيرة أمام إسبانيا الثالثاء 
املاضــي، وسيشــكل غيابهــم ضربة 

موجعة للمدرب الركراكي.
وكان سايس وأكرد ومزراوي، أحد 
أبرز املساهمني في اإلجناز املونديالي 
في قطر، كون شباك «أسود األطلس» 
اهتــزت مرة واحدة فقــط وبالنيران 
الصديقة بهدف ســجله أكرد باخلطأ 
فــي مرمى احلارس ياســني بونو في 

املســتحيل ومتكنوا من جتــاوز «ال 
روخــا» ٣-٠ بــركالت الترجيح بعد 
التعادل دون أهداف في الوقتني األصلي 
واإلضافي. ويحوم الشك حول مشاركة 
الثالثي الدفاعــي للمنتخب املغربي، 
وهم: القائد رومان سايس ونايف أكرد 
ونصير مزراوي في املباراة املرتقبة 

ضد البرتغال.
وتعــرض الثالثــي لإلصابــة في 

تقــف اجلماهير العربيــة قاطبة 
خلــف منتخــب املغرب غدا الســبت 
عندما يخوض مباراته التاريخية أمام 
البرتغال على ستاد الثمامة في الدور 
ربع النهائي من كأس العالم احلالية 

املقامة في قطر.
وتعتبر هذه املبــاراة هي األهم 
فــي تاريخ املنتخبــات العربية في 
املونديــال، حيــث ســجل «أســود 
األطلس» حضوره للمرة األولى في 
الدور ربع النهائي، وهو ما لم يبلغه 
أي منتخــب عربي آخر، وميني كل 
العرب النفس بعبور املغرب غدا إلى 
الدور نصف النهائي وإضافة إجناز 

جديد يسجل له ولكل العرب.
وقدم «أسود األطلس» مستويات 
الفتــة فــي «مونديــال قطــر»، حيث 
تصدروا املجموعة السادسة برصيد 
٧ نقــاط متقدمــني على صاحب 
املركــز الثانــي كرواتيا بفارق 
نقطتني، ليتأهال معا إلى دور 
الـ ١٦، ومن ثم بلجيكا (٤ نقاط) 
وكندا برصيد خال من النقاط، 
ليودعا العرس العاملي الكبير.

وبــدأ املغــرب املونديــال 
بنتيجة إيجابية نسبيا بعدما 
تعادل مع وصيف النســخة 
املاضية كرواتيا (٠-٠)، قبل 
أن يحقــق انتصارا تاريخيا 
على رفاق كيفن دي بروين 
بهدفــني نظيفــني، وأضــاف 
«أسود األطلس» فوزا جديدا 
على حســاب كنــدا ٢-١ في 
مرحلة املجموعات، ليبلغ دور 
الـ ١٦ ويالقي إسبانيا «القوية 
على الورق»، إال أن رجال املدرب 
املغربي وليد الركراكي ال يعرفون 

«البرتغالي»: «الدون» لم يهدد 
مبغادرة الدوحة

رد احتــاد الكرة البرتغالي، على ما تردد بشــأن تهديد 
كريستيانو رونالدو، قائد املنتخب مبغادرة معسكر الفريق 

في الدوحة، على هامش املشاركة في كأس العالم.
وأشار االحتاد البرتغالي في بيان رسمي أمس: «أفادت 
أنباء صــدرت اخلميس (أمس) بأن رونالدو هدد مبغادرة 

املنتخب خالل محادثة مع املدرب فرناندو سانتوس».
وأضاف: «يؤكد االحتاد أن كريستيانو لم يهدد في أي وقت 
من األوقات مبغادرة معسكر املنتخب البرتغالي في قطر».

وواصل: «كريستيانو بنى مسيرة مميزة وفريدة بقميص 
منتخب البرتغال، يجب احترامها، فهو مشهود له بااللتزام 

التام الذي ال جدال فيه».
وأشار إلى أن كريستيانو أثبت تفانيه التام خالل الفوز 
على سويسرا (٦-١) في الدور الثاني من كأس العالم ٢٠٢٢.
وأمت االحتــاد البرتغالــي بيانه: «املنتخــب والالعبون 
واملدربون ومسؤولو االحتاد كلهم حماس منذ اليوم األول 
لتحقيق حلم الدولة في أن تكون هذه النســخة هي أفضل 
مشاركة ملنتخب البرتغال على اإلطالق في كأس العالم».

يذكر أن صحيفة «ريكورد» نشــرت على غالفها امس، 
مانشيت بعنوان: «رونالدو هدد بالرحيل».

وأكدت الصحيفة البرتغالية، أن «الدون» هدد بالرحيل 
عن معســكر بالده فــي كأس العالم، فور علمه بجلوســه 
على دكة البدالء خالل لقاء سويسرا، وهو ما نفاه االحتاد 

البرتغالي في بيانه الرسمي.

فيليكس: 
املغرب ال يستهان به

عبر جنم املنتخب البرتغالي، جواو 
فيليكس، عن سعادته بوصول منتخب 

بالده إلى الدور ربع النهائي.
وقال فيليكــس ملوقع «كووورة»: 
«قدمنــا أداء مثاليا أمــام منتخب 
سويســرا، نســق املباريات أخذ 
في التصاعــد، واملجموعة أظهرت 
انسجامها». وتابع: «نحلم بالتتويج 
باللقب، لدينا مزيــج من العناصر 
الشابة وأصحاب اخلبرة، سيكون من 
الرائع أن نحافظ على نفس املستوى 

الذي قدمناه في املباراة املاضية».
وحول املباراة املقبلة أمام املنتخب 
املغربي، قال فيليكس: «كل مباراة 
تختلــف عن األخــرى، متكنا من 
تسجيل هدف مبكر أمام سويسرا، 
وهذا ســّهل املباراة بالنســبة لنا، 
املنتخــب املغربي ال يســتهان به، 
هزم العديد من املنتخبات املرشحة 

للوصول إلى هذا الدور».
واختتم: «من الضروري أن نحكم 
سيطرتنا على وسط امللعب، لديهم 
سفيان أمرابط وهو العب صعب جدا، 
ويلعب مبهارة وقوة بدنية يجب أن 

نحاول تقييده».

الركراكي: شكوك حول مشاركة الثالثي أكرد وسايس ومزراوي

جسر جوي بني املغرب وقطر

يحوم الشك حول مشــاركة الثالثي الدفاعي 
للمنتخب املغربي املكون من القائد رومان سايس 
ونايف أكرد ونصير مزراوي أمام البرتغال، حيث 
تعرض الثالثي لإلصابة خالل املباراة ضد إسبانيا 
مما يشكل ضربة موجعة للمدرب وليد الركراكي، 
الذي قال: «لدينا شكوك دائما على غرار كل املباريات 
التي خضناها حتى اآلن، لكننا نتخذ القرار كل مرة 

في يوم املباراة». 
وأضاف: «لدينــا جهاز طبي رائع يبذل كل ما 
في وسعه من أجل عالج الالعبني وجتهيزهم ليوم 
املباريات، مهمتهم صعبة وحساســة جدا في ظل 
ضيق الوقت، ولكنهم جنحوا حتى اآلن ولم نخسر 
أي العب». واستراح الالعبون عقب اإلجناز املدوي 

أمام اإلســبان، فيما خاضوا أمس حصة تدريبية 
مغلقة على ملعب الدحيل قبل أن يخوضوا احلصة 
التدريبية األخيرة على امللعب ذاته مساء اليوم مع 
الفريق. وتابع: «املهم بالنسبة لنا هو جاهزية جميع 
الالعبني، وإذا لم يتمكن أحد من اللعب فسيدخل 
مكانه العب آخر ســيقوم بالعمل ذاته إن لم يكن 
أكثر وأفضل، ومثلما قلت لالعبني، ال يهم الالعب 
الذي سيدخل فاملهم هو أن يكون في قمة مستواه 

بنسبة ١٠٠٪». 
وكان سايس وأكرد ومزراوي أحد أبرز املساهمني 
في اإلجناز املونديالي في قطر كون مرمى أسود 
األطلس اهتزت مرة واحدة فقط وبالنيران الصديقة 
بهدف سجله أكرد باخلطأ في مرمى ياسني بونو 

في املباراة ضد كندا فــي اجلولة الثالثة االخيرة 
من الدور األول.

وعجز مزراوي، مدافع بايرن ميونيخ األملاني، 
عن إكمال املباراة ضد إسبانيا وترك مكانه ملدافع 
الوداد البيضاوي يحيى عطية اهللا في الدقيقة ٨٢، 
قبل أن يتعرض أكرد إلصابة قوية في ركبته بعد 
دقيقتني ودخل مكانه مدافع بلد الوليد جواد الياميق.
أما القائد ســايس، مدافع بشيكتاش التركي، 
فأصيب في فخذه األيسر في الدقائق االخيرة من 
الوقت االصلي ومتكن مــن مواصلة اللعب حتى 
الدقيقة النهاية. وسيكون الثالثي عطية اهللا والياميق 
ومدافع بريست أشرف داري األقرب على األرجح 

لتعويض املصابني أكرد وسايس ومزراوي.

أعلنت اخلطوط امللكية املغربية للطيران، عن 
فتح جسر جوي جديد سينقل اجلماهير املغربية 
من الدار البيضاء إلى قطر، عبر رحالت خاصة لدعم 
«أسود األطلس» في املباراة القوية أمام البرتغال، 
غدا السبت في ربع نهائي كأس العالم «قطر ٢٠٢٢».

وستبدأ الرحالت اخلاصة انطالقا من اليوم، حيث 
مت تخصيص عدة رحالت لنقل اجلماهير املغربية 
التي ينتظر أن يرتفع عددها، حيث إن هناك إقباال 
كبيرا لدعم األسود، خصوصا بعد املشوار اجليد 

الذي خاضه املغرب في املونديال.
وفتحت شركة الطيران باب حجز تذاكر السفر، 

انطالقا من صباح أمس.
وأصدرت شركة اخلطوط امللكية املغربية بيانا 
أمس، أشارت خالله إلى أنه على غرار برامج الرحالت 

اجلوية االستثنائية التي مت وضعها خالل مرحلة 
املجموعات ودور الـ ١٦ بكأس العالم (قطر ٢٠٢٢)، 
ستطرح تذاكر ملتابعة مباراة الدور ربع النهائي في 
املونديال بسعر محدد ٥٠٠٠ درهم مغربي، ذهابا 
وإيابا شاملة للرســوم على الدرجة االقتصادية، 

غير قابلة للتغيير أو االسترداد.
وحســب البيان، من املقرر تسيير ٧ رحالت 
استثنائية من مدينة الدار البيضاء املغربية اليوم 
وغدا، فيما سيتم تسيير ٧ رحالت أخرى من الدوحة 

للعودة إلى املغرب يوم األحد املقبل.
وشدد البيان على أن جميع الرحالت ستؤمنها 
الشــركة الوطنية على منت طائرات ذات ســعة 
كبيرة تتراوح طاقتها االستيعابية بني ٢٧٤ و٣٤٠

مقعدا للواحدة.
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تغريدات النجوم
إعداد: يحيى حميدان

مدافع اجنلترا السابق جيمي كاراغر يرى أن وضع 

رونالدو في دكة بدالء البرتغال بسبب مستواه

مهاجم البرازيل رودريغو

 ميازح جنم كرواتيا لوكا مودريتش

العب سويسرا شيردان شاكيري يشكر جماهير 

منتخب بالده على الدعم عقب اخلروج من املونديال

مهاجم البرازيل فينيسيوس جونيور سعيد 

بالوصول خلمسة ماليني متابع في تويتر

01010303 02020404

أجرى احلوار: أسامة دياب

أكد السفير الكوري لدى البالد تشونغ بيونغ 
ها أن منتخب بالده خرج من الباب الكبير بعد 
أن أدى مباريات قوية نالت استحسان اجلميع 
على الرغم من وجوده في مجموعة صعبة وغياب 
عدد من العناصر األساسية بسبب اإلصابات، 
الفتا إلى أن أداء املنتخب الكوري كان رائعا، 
ومعربا عن ثقته في قدرته على صناعة الفارق 

في البطوالت القادمة.
وعن تنظيم قطــر للبطولة احلالية لكأس 
العالم كونها أول بطولة تنظم في دولة عربية، 
قال السفير الكوري في لقاء خاص لـ «األنباء» 
ان البدايات دائما لها سحر وجمال خاص، الفتا 
إلى أن كأس العالم في نسختها احلالية فرصة 
مواتية الكتشــاف قطر بشكل خاص والعالم 
العربي واملنطقة بصفة عامة، وموضحا أن حفل 
االفتتاح كان ساحرا وخصوصا مبشاركة املغني 
الكوري جيون جونقكوك، مشيدا باختيار قطر 
للفعاليات الثقافية املصاحبة لكأس العالم، حيث 
وفرت أرضية مالئمة للجماهير لفهم التراث 

القطري واخلليجي. وإلى تفاصيل احلوار:

كيف ترى تنظيم كأس العالم ألول مرة في 
دولة عربية؟

٭ بالفعل، البطولة احلالية لكأس العالم هي 
أول بطولة تنظمها دولة عربية، وعادة ما 
يكون للبدايات سحر وجمال خاص، فضال 
عن كونها البطولة األولى التي يتم تنظيمها 
بعــد جائحة كورونا. وأعتقــد أنها فرصة 
مهمة للشــعوب من مختلــف أنحاء العالم 
أن يتوحدوا حتت شعار الرياضة واللعب 
النظيف في كأس العالم البطولة األهم في 
عالم كرة القدم، باإلضافة أن هذه البطولة 
حتمل رسالة مهمة مفادها قدرة الدول العربية 
على تنظيم البطوالت واملواعيد الكبرى، وهي 

أيضا فرصة مواتيــة للبعض من مختلف 
أنحــاء العالم لتغير فكرتهــم النمطية عن 
العالم العربي بفضل فعل الساحرة املستديرة 
والتي تختلف ادواتها عن السياسة والتي 

تعتبر أكثر تعقيدا.

ما انطباعك عن حفل االفتتاح؟
٭ حفــل االفتتاح كان ســاحرا، خصوصا 
مبشاركة املغني الكوري جيون جونقكوك، 
الــذي كان أداؤه رائعا وهــو عضو ومغن 
رئيســي لفرقة بي تي أس الكورية، ويعد 
من أشــهر املطربني فــي كوريا، على الرغم 

من صغر ســنه. فالتبادل الثقافي مهم جدا 
في بناء جســور التواصل بني الشــعوب، 
ولقــد كان اختيار قطر للفعاليات الثقافية 
املصاحبة لكأس العالم صائبا، حيث وفرت 
أرضية مالئمة للجماهير للتعرف على التراث 
الثقافــي القطري بصفة خاصة واخلليجي 

بصفة عامة.

كيف كانت استعدادات املنتخب الكوري للبطولة.
٭ فريقنــا اســتعد جيــدا للبطولــة رغم 
اإلصابــات التي تعرض لها بعض العبينا 
األساسيني قبل البطولة، لكن بصفة عامة 

اســتعدادات  أن  أرى 
واجلهــاز  الالعبــني 

الفنــي كانــت علــى قدر 
الكبيــر، منتخبنا  احلدث 

يضم تشــكيلة متجانســة 
من الالعبــني الذين يتمتعون 

بقدرات عالية ولعل أبرزهم ســو 
هيوجن مني العب توتنهام.

كيف تقيم أداء املنتخب الكوري من أول 
مباراة حتى اخلروج من البطولة؟

٭ أداء املنتخــب الكــوري كان رائعــا 
ونثق فــي قدرته علــى صناعة الفارق 
في البطوالت القادمة، وأعتقد أن الشعب 
الكوري فخور مبنتخب وبأداء الالعبني 
ووصولهم إلى الــدور الثاني من بطولة 
كأس العالم وحصوله على املركز الثاني 
في املجموعة الثامنة برصيد ٤ نقاط من 
٣ مباريات، حيــث تعادل مع االورغواي 
وخسر أمام غانا وفاز على البرتغال وخسر 
في الدور الثاني أمام البرازيل، ولكن هذه 
هي كرة القدم، مكسب وخسارة. وبصفة 
عامة فإن املنتخب الكوري خرج من الباب 
الكبير وأدى مباريات قوية نالت استحسان 
اجلميــع وخصوصــا أن مجموعته كانت 
صعبــة للغايــة وأمتنى لــه التوفيق في 

البطوالت القادمة.

من تتوقع أن يلعب النهائي؟ ومن سيفوز 
باللقب الغالي؟

٭ كنــت آمل حقا أن يقاتل املنتخب 
الكوري من أجل الوصول للنهائيات، 
ولكنها كرة القدم. أما عن النهائي 
فال املك «بلورة ســحرية» ولكن 

أمتنــى أن يصــل للنهائــي أفضل 
منتخبني وأن يفوز األفضل فيهما.

تشونغ بيونغ ها عن تنظيم قطر للبطولة: «البدايات دائمًا لها سحر وجمال خاص»

السفير الكوري لـ «األنباء»: 
منتخبنا خرج من الباب الكبير للمونديال..

وأدى مباريات قوية نالت استحسان اجلميع

VIP مقابلة

السفير الكوري تشونغ بيونغ ها والزميل أسامة دياب   (أحمد علي)

الفعاليات الثقافية املصاحبة للبطولة وفرت للجماهير 
فرصة التعرف على التراث القطري واخلليجي
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خواطر مونديالية

فريق العمل

مواكبة إعالمية وتسويقية: 
إدارة التسويق واملبيعات

تصميم قسم اإلخراج بإشراف: حسن ماهر
أحمد حسن - مصطفى بركات

إعداد القسم الرياضي بإشراف: زكي عثمان 
إبراهيم مطر - ناصر العنزي - مبارك اخلالدي - يحيى حميدان 

 هادي العنزي - يعقوب العوضي   
الدوحة: عبدالعزيز جاسم  - فريد عبدالباقي

اإلكوادور منتخب 
منظم يضم عناصر 

جيدة وسيكون مفاجأة 
البطولة

املغرب وقطر سيتأهالن 
لكنهما لن يذهبا أكثر من 

الدور الثاني

توقعات النجومتوقعات النجوم

بدر حجي: البرازيل وفرنسا األفضل.. بدر حجي: البرازيل وفرنسا األفضل.. 
وميسي تفوق على رونالدووميسي تفوق على رونالدو

بلجيكا خالف 
التوقعات.. ومتنيت 

تواجد األخضر السعودي 
في الدور الثاني

فرنسا والبرازيل 
والبرتغال األقرب لنصف 

النهائي.. واملغرب 
«احلصان األسود»

هادي العنزي

في كل بطولة وحدث مهم تكــون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما 
يتعلــق األمر بأكبر حدث عاملي «كأس العالم» فالبد أن نرصد آراءهم 
وتوقعاتهم. «األنباء» التقت بدر حجي أحد جنوم الكرة الكويتية، العب 
نادي كاظمة، واملنتخب الوطني ســابقا، واستطلعت آراءه وتوقعاته 

عن مونديال قطر:

منتخب توقعت ان يتألق في الدور األول وخالف توقعاتك؟
٭ بلجيــكا خالــف التوقعــات، ورغم تواجد عدد غيــر قليل من 
النجــوم بني صفوفه، إال أنه لم يــأت بجديد في املونديال، وقدم 
أداء متواضعــا جدا، وأجهل الســبب احلقيقي وراء ذلك وإن كان 
املدرب أحد األســباب. على الطرف اآلخر كان منتخب صربيا من 
بني الفرق التي تســتحق التواجد في دور الـ ١٦ عطفا على أدائه 
في دور املجموعات، وقدم مســتويات متميــزة، ومتنيت تواجد 

األخضر السعودي في الدور الثاني.

تقييمك ألداء املنتخبات العربية؟
٭ قدمت كأس العالم الكرة العربية بأفضل صورها بواسطة املنتخب 
املغربي الذي يعد األفضل، من حيث األداء والنتائج، وذلك ألسباب 
من أهمها احتراف أغلب العبيه في أفضل األندية األوروبية، باإلضافة 
إلى خوضه العديد من املشاركات املختلفة الدولية، وعودة حكيم 

زياش والقيادة املتميزة للمدرب وليد الركراكي.

انطباعك عن مواجهات دور الـ ١٦؟
٭ شهدنا تفوق الفرق التي متتاز باملهارة الفردية واجلماعية على 
حد ســواء، ما يجعل احللول متوافرة لديها، وعلى ســبيل املثال 

رأينا املنتخب البرازيلي، حيث املتعة الفردية واجلماعية معا.

املنتخبات األقرب لبلوغ املربع الذهبي؟
٭ فرنسا، والبرازيل، والبرتغال، واألرجنتني.

منتخب تشجعه وملاذا؟
٭ أمتنى أن يفوز املنتخب الهولندي باللقب، وقد بدأت بتشجيعه 
منذ عام ١٩٧٨، ولعل ســبب حبي له جماعية اللعب، وطريقتهم 
الدائمة باللعب ٣-٥-٢ والتي لعبتها مع كاظمة واملنتخب لسنوات 

طوال، وهي طريقة ممتعة بدرجة كبيرة.

من تتوقع ان يكون «احلصان األسود» للمونديال؟
٭ املنتخب املغربي قدم أداء جيدا، وبعد جتاوزه ملنتخب إسبانيا وتأهله 
إلى الدور ربع النهائي فهو يستحق أن يطلق عليه لقب «احلصان األسود».

من سيكون جنم املونديال؟
٭ أعتقد أن جنومية النسخة احلالية لكأس العالم تنحصر 
بني الفرنسي كليان مبابي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

هل ساهمت التقنية التكنولوجية احلديثة في إحداث إضافة 
إلى كرة القدم؟

٭ حالوة كرة القدم بأخطائها، بلحظاتها الصعبة، في أغلب 
األحيان نشاهد مبالغة في استخدام التقنية وهذا من شأنه 
اإلضرار بكرة القدم وكأس العالم حتديدا وإفقاده متعته.

من برأيك سيكون أفضل العب واعد؟
٭ هذه النسخة من املونديال لم تكشف لنا عن جنم شاب 
جديــد، ويرجــع ذلك إلى طرق التدريــب التي تعتمد على 

اللعب اجلماعي، مما أدى إلى اختفاء املواهب.

جائزة أفضل حارس ملن ستذهب؟
٭ أعتقد أن بيكر حارس املنتخب البرازيلي يعد األفضل، 
خاصة أنه قدم مستويات جيدة مع «السامبا» البرازيلي.

كيف تنظر الى صراع الهدافني في البطولة؟
٭ كليان مبابي قادر على حسم لقب الهداف.

هل تعتقد أن رونالدو وميسي ظهرا مبستوى جيد حتى 
اآلن؟

٭ ليونيل ميســي قدم الكثير مع املنتخب األرجنتيني في 
املونديــال احلالي، وتواجــده عامل مهم جــدا مع الفريق، 
ويشــكل مصدر قلق دائم على مرمى اخلصم، وهو أفضل 
مــن رونالدو في املونديال، وذلــك لفارق العمر، ولطريقة 
اللعــب التي تخدمــه، وعلى الطرف اآلخر فــإن تقدم عمر 
رونالدو يجب أن يؤخذ باحلسبان، وعلى العبي البرتغال 

تقليل االعتماد عليه لعدم إرهاقه.

العب افتقدته البطولة؟
٭ افتقدت الفرنسي كرمي بنزمية.

كيف تنظر الى تنظيم قطر للبطولة؟
٭ لن نرى كأس عالم مشــابهة لهذه النســخة مســتقبال، 
وقــد تهيأت قطر جيدا للحدث الكروي األكبر، وكانوا على 
مستوى احلدث اقتصاديا، ورياضيا، واجلميع ظهر سعيدا، 
ومما ميز النخسة القطرية إظهار سماحة الدين اإلسالمي، 

والعادات العربية األصيلة في أبهى صورها.

ليتنا نواجه األرجنتني..
 مارادونا أفضل من بيليه

ناصر العنزي

البرازيليون يقولون ليتنا نواجه االرجنتني لنخرجهم 
من كأس العالــم كما أخرجونا آخر مرة في مونديال 
ايطاليا ١٩٩٠، واألرجنتيون يردون: اهال وسهال مثلما 
تريدون، ولنكرر كيف مرر دييغو مارادونا الكرة من 
بني أقدامكم إلى كانيجيا ونسجل في مرمامكم، ويرد 
البرازيليون ويقولون: وهل نســيتم زيكو وسقراط 
كيف تالعبا بكما وحدهما في مونديال ١٩٨٢ بوجود 
مارادونا الدي خــرج مطرودا بالبطاقة احلمراء وهو 
صغير بعمــر ٢٠ عاما؟ ال لم ننــس ولكن مارادونا 
أفضل من بيليه. ويكمل االرجنتينيون نحن نقول في 
موروثنا الشعبي ونغني بلحن جميل: البرازيل قولي 
كيف تشعرين اآلن، أقسم بأنه رغم مرور السنني لن 
ننسى أبدا، دييغو تالعب بهم وكانيجيا سجل عليهم، 
منذ ايطاليا ٩٠ لم تتوقفوا عن البكاء، سوف تشاهدون 
ميسي وهو يجلب لنا الكأس، مارادونا أفضل من بيليه.
٭ اليوم يومكم عشــاق الكــرة وجنومها، البرازيل 
تهدد كرواتيــا، واألرجنتني تتوعد هولندا، والفائزان 
من املباراتني ســيلتقيان في الــدور نصف النهائي، 
واألمنيات أن تكون بني «السامبا» و«التانغو» واألولى 
تعني موسيقى برازيلية من جذور أفريقية، والثانية 
نوع موسيقى مصاحب للرقصات أصله من بيونس 
آيرس، والبرازيل أرقامــا ونتائج وأهدافا أفضل من 
خصمهــا كرواتيا وكفتها أرجح فنيا لعبور املواجهة، 
والبرازيليون يرون في هذه البطولة ما ال يراه غيرهم 

بعدما غابوا عن اللقب منذ مونديال ٢٠٠٢.
٭ مواجهة االرجنتــني وهولندا يصعب التكهن بها، 
فمــن املمكن أن تفوز هولندا وليس في ذلك مفاجأة، 
فالطواحني البرتقالية متلك ما متلكه األرجنتني باستثناء 
ميسي ومنها شخصية املنافس بعدما حلت وصيفة 
في ثالث نســخ آخرها في مونديال جنوب افريقيا 
٢٠١٠، وقد جتنب الهولنديون مواجهة الفرق الكبيرة 
بعد تصدرهم مجموعة ســهلة ثم تخطوا أميركا في 
دور الـ١٦، ومواجهة اليوم ستكون االختبار احلقيقي 
لهم وملدربهم ڤان غال، في حني ان االرجنتني حتتمي 
بنجمها ليو ميســي لتحقيق اللقب بعد أن غابت عن 
التتويج منذ مكسيكو ١٩٨٦. وقد ظهرت احصائية تشير 
إلى أن ميسي اكثر الالعبني «مشيا» داخل امللعب لكنه 

مشيا لغاية في نفسه فمثله ال ميشي عبثا.
٭ مثلما هزم إسبانيا فهو قادر على هزمية البرتغاليني، 
فهل يفعلها جنوم املغرب غــدا ويتأهلون إلى الدور 
نصف النهائي، بإذن اهللا قادرون، فالكرة ســاهمت 
بعد التطور التكنولوجي في إعطاء كل ذي حق حقه، 
فالكوريون متكنوا من البرتغال، واملغرب أفضل من 
الكوريني عناصر ونظاما دفاعيا، وحارس مرمى «ياسني 
بونو» يبعث الطمأنينة في نفوس العبيه، نعم، البرتغال 
أفضل من إسبانيا مبراحل ويعتمد مدربه سانتوس 
على عناصر هجومية قوية، ولكن ميكن التعامل معها 

بالقول الشائع «ما يفك احلديد إال احلديد».
٭ حرب املائة عام بني اجنلترا وفرنسا أشهر احلروب 
بني البلدين قبل ان تتوقف عام ١٤٥٣، وغدا الســبت 
ســتكون احلرب «العاملية» الكرويــة بينهما لتجديد 
الصراع الطويل بني املنتخبني في املالعب ملدة «٩٠» 
دقيقة قابلة للزيادة، فهل تصيح الديوك الفرنســية 
أم يسكتها زئير األسود الثالثة، فرنسا حاملة اللقب 
تعيــش حالة مزدهرة فنيا وبدنيا ومعنويا، واجنلترا 
مكتملة الصفوف، وستشــهد املواجهة مباراة أخرى 
بني الفرنسي مبابي والظهير االجنليزي كايل والكر، 

صراع بني «املخ والعضالت».



النتيجةالتوقيتاملباراةم

دور الـ ١٦

السبت ١٢/٣

٣ - ٦:٠٠١هولندا × أميركا٤٩
٢ - ١٠:٠٠١األرجنتني × أستراليا٥٠

األحد ١٢/٤

٣ - ٦:٠٠١فرنسا × پولندا٥١
٣ - ١٠:٠٠٠إجنلترا × السنغال٥٢

االثنني ١٢/٥

١ - ١  (١- ٣ )٦:٠٠اليابان × كرواتيا٥٣
٤ - ١٠:٠٠١البرازيل × كوريا اجلنوبية٥٤

الثالثاء ١٢/٦

٠ - ٠  (٣ - ٠ )٦:٠٠املغرب × إسبانيا٥٥
٦ - ١٠:٠٠١البرتغال × سويسرا٥٦

ربع النهائي

اجلمعة ١٢/٩

٦:٠٠كرواتيا × البرازيل٥٧
١٠:٠٠هولندا × األرجنتني٥٨

السبت ١٢/١٠

٦:٠٠املغرب × البرتغال٥٩
١٠:٠٠فرنسا  × إجنلترا٦٠

نصف النهائي

الثالثاء ١٢/١٣

١٠:٠٠الفائز من املباراة ٥٧ × الفائز من املباراة ٦١٥٨

األربعاء ١٢/١٤

١٠:٠٠الفائز من املباراة ٥٩ × الفائز من املباراة ٦٢٦٠

حتديد املركزين الثالث والرابع

السبت ١٢/١٧

٦:٠٠اخلاسر من املباراة ٦١ × اخلاسر من املباراة ٦٣٦٢

النهائي

األحد ١٢/١٨

٦:٠٠الفائز من املباراة ٦١ × الفائز من املباراة ٦٤٦٢

النتيجةالتوقيتاملباراةم

مباريات املجموعات

األحد ١١/٢٠

٠ - ٧:٠٠٢قطر × اإلكوادور١

االثنني ١١/٢١

٦ - ٤:٠٠٢إجنلترا × إيران٢
٠ - ٧:٠٠٢السنغال × هولندا٣

١ - ١٠:٠٠١أميركا ـ ويلز٤

الثالثاء ١١/٢٢

١ - ١:٠٠٢األرجنتني × السعودية٥

٠ - ٤:٠٠٠الدمنارك × تونس٦
٠ - ٧:٠٠٠املكسيك × پولندا٧
٤ - ١٠:٠٠١فرنسا × أستراليا٨

األربعاء ١١/٢٣

٠ - ١:٠٠٠املغرب × كرواتيا٩
١ - ٤:٠٠٢أملانيا × اليابان١٠

٧ - ٧:٠٠٠إسبانيا × كوستاريكا١١
١ - ١٠:٠٠٠بلجيكا × كندا١٢

اخلميس ١١/٢٤

١ - ١:٠٠٠سويسرا × الكاميرون١٣
٠ - ٤:٠٠٠األوروغواي × كوريا اجلنوبية١٤
٣ - ٧:٠٠٢البرتغال × غانا١٥

٢ - ١٠:٠٠٠البرازيل × صربيا١٦

اجلمعة ١١/٢٥

٠ - ١:٠٠٢ويلز × إيران١٧

١ - ٤:٠٠٣قطر × السنغال١٨
١ - ٧:٠٠١هولندا × اإلكوادور١٩
٠ - ١٠:٠٠٠إجنلترا × أميركا٢٠

السبت ١١/٢٦

٠ - ١:٠٠١تونس × أستراليا٢١
٢ - ٤:٠٠٠پولندا × السعودية٢٢

٢ - ٧:٠٠١فرنسا × الدمنارك٢٣
٢ - ١٠:٠٠٠األرجنتني × املكسيك٢٤

النتيجةالتوقيتاملباراةم

مباريات املجموعات

األحد ١١/٢٧

٠ - ١:٠٠١اليابان × كوستاريكا٢٥

٠ - ٤:٠٠٢بلجيكا × املغرب٢٦
٤ - ٧:٠٠١كرواتيا × كندا٢٧
١ - ١٠:٠٠١إسبانيا × أملانيا٢٨

االثنني ١١/٢٨

٣ - ١:٠٠٣الكاميرون × صربيا٢٩
٢ - ٤:٠٠٣كوريا اجلنوبية × غانا٣٠

١ - ٧:٠٠٠البرازيل × سويسرا٣١
٢ - ١٠:٠٠٠البرتغال × األوروغواي٣٢

الثالثاء ١١/٢٩

١ - ٦:٠٠٢اإلكوادور × السنغال٣٣
٢ - ٦:٠٠٠هولندا × قطر٣٤
٠ - ١٠:٠٠١إيران × أميركا٣٥

٠ - ١٠:٠٠٣ويلز × إجنلترا٣٦

األربعاء ١١/٣٠

١ - ٦:٠٠٠أستراليا × الدمنارك٣٧

١ - ٦:٠٠٠تونس × فرنسا٣٨
٠ - ١٠:٠٠٢پولندا × األرجنتني٣٩
١ - ١٠:٠٠٢السعودية × املكسيك٤٠

اخلميس ١٢/١

١ - ٦:٠٠٢كندا × املغرب٤١
٠ - ٦:٠٠٠كرواتيا × بلجيكا٤٢

٢ - ١٠:٠٠١اليابان × إسبانيا٤٣
٢ - ١٠:٠٠٤كوستاريكا × أملانيا٤٤

اجلمعة ١٢/٢

٠ - ٦:٠٠٢غانا × األوروغواي٤٥
٢ - ٦:٠٠١كوريا اجلنوبية × البرتغال٤٦
١ - ١٠:٠٠٠الكاميرون × البرازيل٤٧

٢ - ١٠:٠٠٣صربيا × سويسرا٤٨
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اجلمعة ٩ ديسمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

أقال االحتاد اإلسباني لكرة القدم مدرب منتخبه األول 
لويس إنريكي، بعد إقصاء «ال روخا» من ثمن نهائي مونديال 
قطر ٢٠٢٢ في كرة القدم أمام املغرب بركالت الترجيح.

وقال االحتاد اإلســباني في بيان أمس «أبلغ الرئيس 
لويس روبياليس واملدير الرياضي خوسيه فرانسيسكو 
مولينا املدرب بالقرار»، وقام االحتاد االســباني بتعيني 

لويس دي الفوينتي بديال النريكي.
وتولى إنريكي (٥٢ عاما)، تدريب منتخب إسبانيا في 
٢٠١٨ وقادها لنصف نهائي كأس أوروبا الصيف املاضي 
ونهائي دوري األمم األوروبية وخسر أمام فرنسا، ما أثار 
انتقادات حيال أسلوب لعبه املبني على االستحواذ العقيم.
وبعد فوز ســاحق على كوستاريكا افتتاحا ٧-٠ هو 
األكبر في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، تعادلت بطلة 

٢٠١٠ مع أملانيا ١-١ قبل أن تخسر أمام اليابان ١-٢.
وفي ثمن النهائي، اســتحوذت إســبانيا الكرة أمام 
املغرب، بيد أنها خسرت أمامها بركالت الترجيح ٠-٣ بعد 

تعادلهما دون أهداف.
وإذ أعرب االحتاد في بيانه عن «الشكر للويس إنريكي 
وطاقمه التدريبي»، أشار إلى أنه قدم تقريرا «تقرر فيه 
بدء مشــروع جديد لفريق كرة القدم اإلسباني، بهدف 
مواصلة النمو الذي حتقق في السنوات األخيرة بفضل 

العمل الذي قام به إنريكي ومعاونوه».
ولم يشر االحتاد إلى بديل إنريكي احملتمل، غير أن 
الصحافة اإلسبانية حتدثت عن مرشحني محتملني هما 
لويس دي ال فوينتي، املدرب احلالي ملنتخب إسبانيا حتت 
٢١ عاما واملنتخب األوملبي اإلســباني، إلى جانب املدرب 

السابق لڤالنسيا وإشبيلية وأتلتيك بلباو مارسيلينو.

إقالة إنريكي من تدريب إسبانيا.. والفوينتي بديًال

املجموعة السادسة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٧+ ٣٢١٠٤١٣املغرب

٥+ ٣١٢٠٤١٣كرواتيا

٤- ٣١١١١٢١بلجيكا

٠- ٣٠٠٣٢٧٥كندا

املجموعة السابعة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٣١٢البرازيل

٦+ ٣٢٠١٤٣١سويسرا

٣١١١٤٤٠٤الكاميرون

١- ٣٠١٢٥٨٣صربيا

املجموعة الثامنة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٦٤٢البرتغال

٣١١١٤٤٠٤كوريا اجلنوبية

٣١١١٢٢٠٤أوروغواي

٣- ٣١٠٢٥٧٢غانا

املجموعة اخلامسة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٤٣١اليابان

٤+ ٣١١١٩٣٦إسبانيا

٤+ ٣١١١٦٥١أملانيا

٣- ٣١٠٢٣١١٨كوستاريكا

املجموعة األولى
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٧+ ٣٢١٠٥١٤هولندا

٦+ ٣٢٠١٥٤١السنغال

٤+ ٣١١١٤٣١اإلكوادور

٠- ٣٠٠٣١٧٦قطر

املجموعة الثانية
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٧+ ٣٢١٠٩٢٧إجنلترا

٥+ ٣١٢٠٢١١أميركا

٣- ٣١٠٢٤٧٣إيران

١- ٣٠١٢١٦٥ويلز

املجموعة الرابعة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٦٣٣فرنسا

٦- ٣٢٠١٣٤١أستراليا

٣١١١١١٠٤تونس

١- ٣٠١٢١٣٢الدمنارك

املجموعة الثالثة
نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٥٢٣األرجنتني

٣١١١٢٢٠٤پولندا 

٤- ٣١١١٢٣١املكسيك

٣- ٣١٠٢٣٥٢السعودية
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