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ــة أعـــــــــوام  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ بـــــعـــــد انــــــتــــــظــــــار ثـ
لـــتـــعـــويـــض فـــرصـــة مــــونــــديــــال 2014 
فـــي الـــبـــرازيـــل، يــريــد لــيــونــيــل ميسي 
 
ً
 مثاليا

ً
أن يكون نهائي األحد وداعــا

لمغامرته في المونديال، لكن حتى 
إن لــم يتوج على األراضـــي القطرية، 
فــهــو »مــنــح األرجــنــتــيــنــيــيــن أكــثــر من 

الفوز بالكأس«.
ــكــــس مــــــا قــــالــــتــــه الـــصـــحـــافـــيـــة  ــعــ تــ
ــــي مــــارتــــيــــنــــيــــز مــــاتــــيــــوس فــي  ــــوفـ صـ
نهاية مقابلتها مع ميسي لمصلحة 
القناة التلفزيونية العامة ما يشعر 
ــه مـــايـــيـــن األرجـــنـــتـــيـــنـــيـــيـــن وحــتــى  بــ
عــشــاق الـــكـــرة مـــن حـــول الــعــالــم، بعد 
ــــذي قـــدمـــه قـــائـــد »ألــبــيــســيــلــيــســتــي«  الـ
أمـــس األول الــثــاثــاء فــي الــفــوز على 
كرواتيا 3 - صفر خال نصف نهائي 

مونديال قطر.
فــي نــهــايــة مقابلتها فــي المنطقة 
اإلعامية المختلطة مع نجم باريس 
سان جرمان الفرنسي، قالت ماتيوس 
لــقــائــد الــكــتــيــبــة األرجــنــتــيــنــيــة: »آخـــر 
ــه لــــك لــــن يــكــون  ــولــ ــــيء أريــــــد أن أقــ شـ
. هــنــاك نــهــائــي 

ً
ــؤااًل، بــل تــصــريــحــا ــ سـ

كأس عالم بانتظارنا وحتى إن كنا 
 نــرغــب بــالــفــوز، هــنــاك شــيء 

ً
جــمــيــعــا

واحـــد ال يمكن ألحــد أن يسلبه منك 
وهو ما منحته لكل فرد أرجنتيني. 

أقول لك ذلك بكل صدق«.

أثرت في حياة الجميع أثرت في حياة الجميع 

وتابعت »ال يوجد طفل واحد ليس 
لــديــه قميصك، ســواء كــانــت النسخة 
األصــلــيــة، أو نسخة طبق األصـــل، أو 
نسخة مخترعة، أو خيالية، لقد أثرت 
فـــي حــيــاة الــجــمــيــع، وأعــتــقــد أن هــذا 

األمر أعظم من كأس العالم«.
وتــوجــهــت الــيــه نــيــابــة عــن الشعب 
 لك على لحظة 

ً
»شكرا األرجنتيني بـ

 قدمتها للكثير من 
ً
سعادة كبيرة جدا

الــنــاس. آمــل أن تعرف ذلــك في قلبك، 
ألنــي أعــتــقــد أن ذلــك )الــســعــادة( أكثر 

 
ً
أهــمــيــة مــن كــأس الــعــالــم... لـــذا، شــكــرا

لك أيها القائد«.

رغبة في اللقب العالميرغبة في اللقب العالمي

ـــ 35، أظـــهـــر مــيــســي  رغــــم أعـــوامـــه الــ
ــاء عـــلـــى مــلــعــب لـــوســـيـــل حــجــم  ــثـــاثـ الـ
رغـــبـــتـــه فـــي قـــيـــادة بـــــاده إلــــى لــقــبــهــا 
العالمي األول منذ 1986 والثالث في 
تاريخها مــن أجــل تكريس أسطورته 
والــوصــول إلــى مرتبة الــراحــل دييغو 

مارادونا.
ويـــقـــدم مــيــســي أفـــضـــل مــشــاركــة لــه 
في النهائيات وهو لعب ضد كرواتيا 
الــدور الرئيسي فــي بلوغ األرجنتين 
النهائي السادس في تاريخها بعدما 
ســجــل الـــهـــدف األول مـــن ركــلــة جـــزاء، 
ومرر كرة الهدف الثالث بأداء خارق.

ويـــبـــدو أن انـــدفـــاع مــيــســي إلحــــراز 
الـــلـــقـــب الــكــبــيــر الـــغـــائـــب عــــن خــزائــنــه 
جعله يتجاوز عامل التقدم في العمر 
ــام تــتــحــدث عـــن نــفــســهــا، إذ إن  ــ واألرقــ
 له على 

ً
عام 2022 كان األكثر مــردودا

ــداف بــقــمــيــص الــمــنــتــخــب  ــ صــعــيــد األهـ
ــتـــه الـــدولـــيـــة عـــام  ــنـــي مـــنـــذ بـــدايـ الـــوطـ

.2005
وبــأهــدافــه الخمسة فــي المونديال 
القطري، رفع ميسي رصيده في 2022 
، لــيــتــفــوق بــفــارق أربــعــة 

ً
إلــى 16 هــدفــا

أهــــداف عـــن أكــبــر مــــردود تــهــديــفــي له 
مع »ألبيسيليستي« خال عام واحد 
 فــي 2012، أي حين 

ً
وقــــدره 12 هــدفــا

كان في الخامسة والعشرين من عمره.
وبــعــدمــا طـــار حــلــم االنــضــمــام إلــى 
األسطورة مارادونا ومنح األرجنتين 
ــارة فــي  ــســ ــخــ ــالــ ــلــــقــــب عــــــام 2014 بــ الــ
ــائـــي أمــــــام ألـــمـــانـــيـــا، ســيــحــصــل  ــنـــهـ الـ
ميسي على فرصة ثانية إلحراز اللقب.

»اللقب« أفضل وداع»اللقب« أفضل وداع

 ويـــمـــنـــي نـــجـــم بـــرشـــلـــونـــة اإلســـبـــانـــي 
السابق أن يكون نهائي األحد على ملعب 

 أفضل وداع له لكأس العالم 
ً
لوسيل أيضا

 
ً
وفق ما أفاد بعد الفوز على كرواتيا، قائا
لصحيفة »أوليه« األرجنتينية »السعادة 
كبيرة، أن أتمكن من إنهاء مسيرتي في 
كؤوس العالم )بهذه الطريقة( وأن تكون 

مباراتي األخيرة في نهائي«.
وتــــابــــع »كـــــل مــــا اخـــتـــبـــرتـــه فــــي كـــأس 
، إن كان من ناحية 

ً
العالم هذه كان مثيرا

الــمــشــاعــر الــتــي عــاشــهــا الــنــاس أو كيف 
يستمتع األرجنتينيون بذلك في الوطن«.
وأكـــــــد أن هـــــذه الـــنـــهـــائـــيـــات ســتــكــون 
األخيرة له في كأس العالم، »ألنه تفصلنا 
سنوات عديدة حتى كأس العالم المقبلة 
)سيكون فــي الــــ39 مــن عــمــره(... أن أنهي 
المشوار بهذه الطريقة، فهذا أفضل ما 

يمكن أن يحصل«.
أفــضــل نــهــايــة بــالــتــأكــيــد هـــي أن يــرفــع 
ميسي الــكــأس الغالية األحـــد فــي مــبــاراة 
 عــلــى صعيد 

ً
ســتــكــون تــاريــخــيــة لــه أيــضــا

األرقـــــام الــشــخــصــيــة، إذ ســيــنــفــرد بــالــرقــم 
القياسي لعدد المباريات في كأس العالم 
بــعــدمــا بـــات ضــد كــرواتــيــا عــلــى المسافة 

ذاتـــهـــا مـــن األلـــمـــانـــي لـــوتـــار مــاتــيــوس 
فـــي عــــدد الـــمـــبـــاريـــات فـــي الــنــهــائــيــات 

والبالغ 25.
 في النهائيات 

ً
وبمشاركته أصا

الـــقـــطـــريـــة، وصــــل مــيــســي الــــى رقــم 
قياسي آخر يتمثل بعدد كؤوس 
العالم التي خاضها )5(، على غرار 
غــريــمــه الــبــرتــغــالــي كريستيانو 
رونالدو الذي ودع البطولة من 

.
ً
ربع النهائي، وماتيوس أيضا
وبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد تـــــــســـــــجـــــــيـــــــلـــــــه 

ــــي  خـــــــمـــــــســـــــة أهـــــــــــــــــــــــــداف فـ
الــــــمــــــونــــــديــــــال الـــــقـــــطـــــري، 
بـــيـــنـــهـــا ثـــــاثـــــة فــــــي ثــمــن 
وربــــع ونــصــف الــنــهــائــي 
لـــــيـــــفـــــك صــــــيــــــامــــــه عـــن 
الــتــهــديــف فـــي األدوار 
اإلقصائية ألربع نسخ، 
رفع ميسي رصيده إلى 

 فــي النهائيات، 
ً
11 هــدفــا

ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــم الـــــــــرقـــــــــم الـ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ لـ
األرجــنــتــيــنــي الــمــســجــل بـــاســـم غــابــريــال 

باتيستوتا )10(.
 
ً
وبات ميسي اآلن بأهدافه الـ 11، متخلفا

بفارق 5 عن الرقم القياسي المطلق لعدد 
األهـــداف في النهائيات والمسجل باسم 

األلماني ميروساف كلوزه )16(.

تمريرات حاسمة في تمريرات حاسمة في 55 نسخ نسخ

وميسي هو الاعب الوحيد الذي قام 
بــتــمــريــرات حــاســمــة فــي كــل مــن النسخ 
الــخــمــس الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا، كــمــا بــات 
الاعب الوحيد الذي يسجل ويمرر كرات 
حاسمة في أربع نسخ من النهائيات منذ 

بدء جمع اإلحصائيات عام 1966.
وكـــان الــبــرازيــلــي بيليه يحمل الــرقــم 
ــــدد مــــن الـــتـــمـــريـــرات  ــر عـ ــبـ الـــقـــيـــاســـي ألكـ
الــحــاســمــة فــي مــراحــل خـــروج المغلوب 
بست تــمــريــرات، قبل أن يعادله ميسي 
الثاثاء وبالتالي سيكون أمــام فرصة 
 خال المباراة 

ً
االنفراد بهذا الرقم أيضا

النهائية.
لكن »األهم يبقى أن ننجح في تحقيق 
الــهــدف الجماعي، وهــو الــهــدف األجمل 
عــلــى اإلطــــــاق. نــحــن عــلــى بــعــد خــطــوة 
، وسنحاول أن نقدم 

ً
بعدما قاتلنا كثيرا

أفضل ما لدينا من أجــل أن ننجح هذه 
المرة« في رفع الكأس. ليونيل يسجل في مرمى كرواتيا من ركلة جزاء

ميسي قبل تمرير الكرة التي جاء منها الهدف الثالث

بات اللقب الثالث لكأس 
العالم حلم قائد المنتخب 
األرجنتيني ليونيل ميسي، 
الذي قدم للفريق أكثر من 

اللقب، وهو األمر الذي 
يؤكد أن األرجنتينيين لن 

يسلبوه حقه حتى حال 
الخسارة.

ميسي منح األرجنتينميسي منح األرجنتين
أكثر من »لقب مونديال أكثر من »لقب مونديال 20222022««

الخسارة لن تسلبه حقه... وإجماع على تألقه قبل »الوداع«الخسارة لن تسلبه حقه... وإجماع على تألقه قبل »الوداع«

 هذه النهائيات 
ستكون األخيرة لي 

بكأس العالم ألن 
النسخة المقبلة في 
2026 تفصلنا عنها 

4 سنوات
ميسيميسي

سينفرد بالرقم 
القياسي لعدد 
المباريات في 

كأس العالم 
والبالغ 25 بعدما 

يتغلب على 
األلماني لوتار 

ماتيوس

 السعادة الكبيرة 
أن أتمكن من 

إنهاء مسيرتي في 
موندياالت العالم 
بهذه الطريقة وأن 

تكون مباراتي 
األخيرة في نهائي

https://www.aljarida.com/article/8008


رودريغو دي بول

سكالوني: ال شك لدي في أفضل العب على مر التاريخ
أثنى سكالوني المدير الفني 

للمنتخب األرجنتيني لكرة 
القدم على أداء العبيه، 

 ليونيل ميسي، بعد 
ً
خصوصا

الفوز على كرواتيا، في الدور 
قبل النهائي من بطولة كأس 

 
ً
العالم 2022 المقامة حاليا

في قطر.

ــر الــفــنــي  ــمــــديــ أكــــــد لـــيـــونـــيـــل ســـكـــالـــونـــي الــ
لمنتخب األرجنتين أن ليونيل ميسي بدون 
شــك »أفــضــل العــب عــلــى مــر الــعــصــور« بعدما 
ــى الــمــبــاراة  ــاد مــنــتــخــب الــتــانــغــو لــلــعــبــور إلـ قـ
النهائية لمونديال قطر 2022، وإنهاء الحلم 
الــكــرواتــي. وســجــل ميسي نجم بــاريــس سان 
جــرمــان الــهــدف األول، وصــنــع الــهــدف الثالث 
خـــال الـــفـــوز الــمــثــيــر لــلــتــانــغــو عــلــى كــرواتــيــا 
بثاثة أهداف دون رد مساء الثاثاء بالمربع 

الذهبي لكأس العالم. 
وتقدم ميسي بهدف للمنتخب األرجنتيني 
من ضربة جزاء في الدقيقة 34 ليرفع رصيده 

الى خمسة أهداف. 
وقــبــل ســت دقــائــق مــن نهاية الــشــوط األول 
أحرز جوليان ألفاريز الهدف الثاني للتانغو. 
ــرز ألـــفـــاريـــز الــهــدف  ــ وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي أحـ
الثاني له والثالث للتانغو في الدقيقة 69 بعد 
مجهود فردي رائع من ميسي، ليرفع رصيده 

إلى أربعة أهداف في مونديال قطر. 
وأصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي 
للمنتخب االرجنتيني في كــأس العالم لكرة 
القدم بعد تسجيله الهدف رقم 11 في تاريخ 

مشاركاته في المونديال.
وبدأ ميسي المباراة متعادال مع األسطورة 
غابريل باتيستوتا برصيد عشرة أهداف لكل 
منهما، لكنه سجل هدفه الخامس في مونديال 

قطر ليتجاوز إنجاز باتيستوتا. 
ــه الـــعـــشـــرة مــع  ــدافــ وأحــــــرز بــاتــيــســتــوتــا أهــ
المنتخب األرجنتيني خــال 12 مــبــاراة فقط 
بالمونديال بينما احتاج ميسي إلى 25 مباراة 
لتحطيم هذا الرقم القياسي. وتقاسم ميسي 

مــع األلــمــانــي لــوثــار مــاتــيــوس صــــدارة قائمة 
الاعبين األكثر مشاركة في تاريخ المونديال 

برصيد 25 مباراة لكل منهما.

أتشرف وفخور بتدريبه

 وقال سكالوني في تصريحات صحفية حول 
ما إذا كان ميسي أفضل العب على مر العصور: 
في بعض األحيان يبدو كما لو أننا نقول ذلك 
ألننا أرجنتينيون. وأضــاف: ربما هي أنانية، 
ليس لدي أي شك في قول ذلك، إنه األفضل في 
التاريخ. وتابع: أتشرف وفخور بتدريبه، ورؤيته 
وهو يلعب، إنه أمر مثير ألنه في كل مرة تراه 
يلعب يكون مصدر تحفيز هائل لزمائه، للناس 
وللعالم أجمع... لذا ليس هناك ما يقال بشأن 

ميسي، من الفخر وجوده بالفريق. 
كما أثنى سكالوني على أداء جوليان ألفاريز، 
وقــــال: جــولــيــان قـــدم مـــبـــاراة رائـــعـــة، لــيــس فقط 
بسبب تسجيله هدفين، أيضا ألنه كان عنصر 

مساعدة حقيقية لاعبي خط الوسط. 
وتابع: في بعض األحيان يكون لدينا العبون 
فــي خــط الــوســط، ألن اآلخــريــن يغطون العبين 
آخرين، يتوجب عليهم تغطية األجنحة، ولقد 

قدم )ألفاريز( كرة متميزة وبذكاء. 
وقــــال: فــي عــمــره )فـــإن انــضــبــاطــه فــي العمل( 
أمر طبيعي ألنه يريد أن يعطي كل شيء داخل 
الــمــلــعــب، مــا تــقــولــه لــه يــنــفــذه داخــــل الــمــلــعــب... 
سعداء للغاية بوجوده ألنه قادر على تسجيل 
األهداف، وهو أمر رائع خاصة بالنسبة لمهاجم 

مثله. 
سكالوني وميسي بعد مباراة األرجنتين وكرواتيا)د ب أ(

الرئيس األرجنتيني: أظهروا لنا طريق المجد
نحى السياسيون األرجنتينيون، ولو لوقت 
وجيز، خافاتهم المستمرة واحتفلوا بالفوز 
الكبير لمنتخب بادهم على نظيره الكرواتي 
3-0، فــي نصف نهائي مــونــديــال قطر 2022، 

والتأهل للمباراة النهائية.
وقال الرئيس األرجنتيني ألبرتو فرنانديز، 
عبر حسابه على »تويتر«، »هــؤالء الاعبون، 
وهــذا الجهاز الفني، والبعثة بالكامل، أبلوا 
حسنا في كأس العالم، ووضعوا األرجنتين في 
أعلى مرتبة، أظهروا لنا طريق المجد وكيفية 

العمل الجماعي«.
وأضاف فرنانديز: »موعدنا األحد المقبل، 
يحدونا قدر كبير من األمل. هيا يا أرجنتين!«، 
محفزا األلبيسيليستي على العودة بالكأس 
في ســادس نهائي مونديال يخوضه راقصو 
الــتــانــغــو فــي تــاريــخــهــم، لتكليل مــشــوار نجم 
المنتخب ليونيل ميسي باللقب في خامس 
مشاركة مونديالية له واألخيرة، حيث كان قد 

أعلن ذلك قبل انطاق المونديال.
وبالمثل، نشر الرئيس السابق ماوريسيو 
ماكري )2015-2019(، عبر حسابه على »تويتر«، 
رسالة تهنئة لمنتخب األرجنتين، كتب فيها: 
»إلـــى األمـــام يــا أرجنتين! يــا للروعة نحن في 
النهائي! تهاني للشباب، مباراة رائعة! فرضوا 
أسلوبهم وقدموا كرة قدم جميلة. إنهم مبعث 

فخر بينما يمثلون الرياضة األرجنتينية«.
كـــمـــا احـــتـــفـــت الــمــتــحــدثــة بـــاســـم مــؤســســة 
الرئاسة غابرييا سيروتي بالفوز 3-0 على 
كرواتيا والروح الجماعية للفريق الذي يقوده 
المدرب ليونيل سكالوني، مضيفة: »يا له من 

فريق ممتع. يا لروعتك يا أرجنتين«.
وأثــنــى وزيـــر العلوم والتقنيات واالبتكار 
دانييل فيلموس بشكل خاص على المهاجم 
الشاب خوليان ألفاريز الذي سجل هدفين من 
ثاثية األرجنتين، والـــذي تحصل على ركلة 
جزاء من مخالفة داخل منطقة جزاء كرواتيا، 
وجــاء منها الهدف األول للمنتخب الاتيني 

ونفذها ليونيل ميسي.
ــرز فــيــلــمــوس: »نحتفل الــيــوم هــنــا! إلــى  وأبــ
األمـــام يا أرجنتين«، مرفقا بتدوينته صورة 
لشارع خوليان ألفاريز في العاصمة بوينس 
ــم نــائــب  ــــذي يــحــمــل بـــاألســـاس اســ ــــرس، والــ أيــ
برلماني وسياسي أرجنتيني خال القرن الـ19.
بالمثل، بـــدا أوراســـيـــو رودريــجــيــو الريــتــا، 
عمدة العاصمة وأحــد أبــرز رمــوز المعارضة، 
منتشيا جـــدا بــالــتــأهــل لــنــهــائــي الــمــونــديــال، 
وهو ما ظهر في تغريدته: »هيا يا أرجنتين! 
ــز لــجــمــيــع  ــافــ ــريـــق مـــوضـــع فـــخـــر وحــ ــفـ هـــــذا الـ
األرجنتينيين. الوصول للنهائي حلم تحول 

إلى حقيقة. شكرا شكرا شكرا!«.

كما أشــــادت باتريسيا بــولــريــتــش، زعيمة 
حـــزب االقـــتـــراح الــجــمــهــوري، الــــذي ينتمي له 
ــاكـــري، والـــتـــي تــعــد أقـــرب  الــرئــيــس الــســابــق مـ
المرشحين عن المعارضة لخوض انتخابات 
الرئاسة في 2023، باأللبيسيليستي، وأكدت 
أنـــه »فــريــق يــكــافــح بجهد وبــســالــة«، مضيفة: 
ــام! هيا يا  »بلغنا النهائي فــي قــطــر! إلــى األمــ

أرجنتين، هيا!«.

 دي بول:  دي بول: 
سنوات ال تنسىسنوات ال تنسى

أكــد األرجنتيني رودريــغــو دي بـــول، أن منتخب بـــاده صنع الــتــاريــخ في 
السنوات األربع الماضية، إثر تتويجه بـ »كوبا أميركا« وكأس األبطال، بغض 

النظر عما سيحدث في نهائي مونديال قطر 2022 األحد المقبل.
وقال الاعب عقب الفوز على كرواتيا بثاثية نظيفة في نصف نهائي كأس 
العالم: »هذه السنوات األربع لن تنسى. صنعنا التاريخ، بالرقم القياسي لعدد 
مبارياتنا با هزيمة، وباللقبين اللذين حققناهما في إنكلترا والبرازيل )أي 

كأس األبطال وكوبا أميركا(، ووصولنا اآلن إلى نهائي المونديال«.
وأشار الاعب إلى أنه ليس لديه تفضيات بخصوص خصمه في النهائي 

بين فرنسا والمغرب.
، كل فريق فيهما لديه 

ً
 جدا

ً
 صعبا

ً
وتابع دي بول: »سيكون أي منهما خصما

مميزاته وعيوبه، إنه نهائي كأس العالم، لكننا سنصارع من أجله«.
ولفت الاعب إلى أنه تعافى من اآلالم التي تعرض لها في األيام السابقة. 
، ال أعاني أي ألم، لم يستدِع األمر التحدث مع 

ً
وأضاف: »أنا بحالة جيدة جدا

الجهاز الطبي، ألنني تدربت بصورة طبيعية. أعرف أنهم يثقون بي، وهذا 
وقت رد الجميل«.

وصرح دي بول: »وصولنا للنهائي مهم. نحن نمثل قارة بأكملها، وعلينا 
أن ندعم بعضنا، كي تصبح كرة القدم هناك أقوى«.                     )إفي(

ــد حـــــــارس مــــرمــــى مــنــتــخــب األرجـــنـــتـــيـــن  ــ أكــ
إيميليانو مارتينيز أن فريقه مستعد للفوز 
بنهائي مونديال قطر 2022، على حساب أي 
مــنــافــس، ألنــه يعتبر كــل مــبــاراة كنهائي منذ 
مواجهة المكسيك في دور المجموعات، والتي 
كـــان األلبيسيليستي مــهــددا بــاإلقــصــاء فيها 

حال خسارته.
وقال مارتينيز، خال تصريحات أدلى بها 
مساء الثاثاء عقب مباراة كرواتيا في نصف 
النهائي، »ال يمكن تخيل الرحلة الرائعة التي 
خضناها، تعقد كل شيء بعد المباراة األولى، 
لكننا واجهنا فــرقــا قــويــة وال مــانــع لدينا في 

المزيد«.
وأضـــــاف حــــارس أســـتـــون فــيــا اإلنــكــلــيــزي: 
»تتبقى اآلن أمامنا مــبــاراة واحـــدة فقط، إنها 
النهائي. لعبنا حقيقة كــل المباريات كما لو 
كانت نهائيا منذ مواجهة المكسيك، والتي لو 
كنا خسرنا لعدنا إلــى الــديــار. عانينا فــي كل 

مباراة، أحرزوا فينا أهدافا بنهاية كل مباراة. 
كنا نعلم أننا سنتأهل إذا حافظنا على نظافة 

شباكنا«.
وأشاد بزميله ليونيل ميسي: »يقول الكثير 
مــــن الـــمـــدربـــيـــن إن مــيــســي ال يــــجــــري، لــكــنــهــم 
يعرفون جيدا أنه يصنع الفارق حين يحصل 
على الكرة. فخورون جدا بوجوده معنا، إنها 
مزية كبيرة«. وعن المقارنة بين ميسي ودييغو 
أرماندو مارادونا، أكد »فليفعل أبي ذلك، لم أكن 

قد ولدت بعد«.
وأشـــــار الــــى أن األرجــنــتــيــن »تــمــثــل أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة«، مــعــربــا عـــن حـــزنـــه لـــعـــدم وصـــول 
فــرق أخـــرى مــن أميركا الجنوبية إلــى األدوار 
اإلقصائية، وأكد أن مواجهة فرنسا أو المغرب 
في نهائي المونديال ال تشكل فارقا بالنسبة له. 
)إفي(

مارتينيز: نخوض كل مباراة كنهائي

إيميليانو مارتينيز يتصدى إلحدى محاوالت كرواتيا

ألبرتو فرنانديز

https://www.aljarida.com/article/8008


شــهــدت الــمــبــاراة األولــــى فــي نصف 
ــال قـــطـــر 2022، بــيــن  ــديــ نـــهـــائـــي مــــونــ
األرجنتين وكرواتيا، منافسة بين اثنين 
مــن أفــضــل الــاعــبــيــن عــطــاء لــلــكــرة في 
المواسم األخيرة، كاهما يحمل رقم 10، 
ليونيل ميسي ولوكا مودريتش، ولكن 
البطل الحقيقي كــان خوليان ألفاريز، 

الذي احتفى بلقبه: العنكبوت.
ويحظى المهاجم الشاب، الــذي بدأ 
الــظــهــور فـــي مانشستر ســيــتــي تحت 
قيادة بيب غوارديوال، بهذا االسم منذ 
ــــادي كــاالتــشــيــن، الـــذي  صـــغـــره، فــفــي نـ
كــان يلعب بــه فــي صــغــره، يقولون إنه 
كان يتمتع بقدرة كبيرة في السيطرة 
على الكرة وربطها بقدميه. وقال أبوه 
في مقطع فيديو: »إنه كان من الصعب 
انتزاع الكرة منه في الصغر، كان مثل 
الــعــنــكــبــوت يــتــمــتــع بـــعـــدة أرجــــــل، كــان 

يصبح كالمجنون حين يتم انتزاعها 
منه«.

ــا حـــــدث فــــي ملعب  هـــــذا تـــحـــديـــدا مــ
لوسيل، الذي ستخوض عليه األرجنتين 
نهائي المونديال األحد المقبل، وكانت 
لــدغــات العنكبوت األرجــنــتــيــنــي قاتلة 

لكرواتيا.
ويتميز المهاجم الشاب بأن تحركاته 
غير متوقعة وسريع جدا، وهو ما ميزه 
مع مدافعين أقــويــاء مثل ديــان لوفرين 
وجوسكو جفارديول، وقد تسلم تمريرة 
طولية من ليونيل ميسي ووضعها من 
فوق الحارس الذي عرقله، ليحصل على 
ركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي ببراعة.

وفــتــحــت ركــلــة الـــجـــزاء، الــتــي حصل 
عليها ألفاريز، الطريق أمام األرجنتين 
بعد فترة أولية من مباراة أكثر توازنا، 
كانت تبدو فيه كرواتيا راسخة ومتوازنة 

حتى انها كانت أفضل بعض الشيء.
ولم يكن من المتوقع أن يكون مهاجم 
ريفر بليت السابق )22 عاما( أساسيا 
في هذا المونديال. كان من المتوقع أن 
يــكــون الوتـــــارو مــارتــيــنــز الــخــيــار األول 
للمدرب ليونيل سكالوني، لكن خوليان 
فاز باللعب في هذا المركز واستغله في 

كل يوم وكل مباراة.
وكان أقصى تعبير عن لدغته القاتلة 
بعد 5 دقائق من الهدف األول، حين قاد 
هجمة مــرتــدة بــعــد لمسة مــن ليونيل 
ميسي، ثــم شــق طريقه مــن بين الدفاع 
ووضعها فــي الــشــبــاك. وأنــهــى ألفاريز 
مراوغة رائعة لميسي الذي شق طريقه 
من الجهة اليمنى، بعدما قابل تمريرته 

العرضية من لمسة واحدة داخل الشباك 
ليحرز الهدف الثالث لألرجنتين، والثاني 

له، في ليلة لن ينساها أبدا.

نستحق الفوز

وقال ألفاريز بعد الفوز: »على الصعيد 
الشخصي والجماعي، كنا نستحق ذلك، 
لقد بلغنا النهائي، وهذا ما أردناه. حان 
الوقت اآلن للراحة ولعب مباراة كبيرة 

يوم األحد«، في النهائي.

وحلل هدفه األول، والثاني للفريق، 
والــــــــــذي ســــيــــكــــون مـــــن أجــــمــــل أهـــــــداف 
المونديال، بعدما راوغ مدافعي كرواتيا 
ــفــــرد  مــــن بـــعـــد مــنــتــصــف الـــمـــلـــعـــب وانــ

بالحارس ليضعها في الشباك.
ــام وكـــان  ــ وتـــابـــع: »تــحــركــت إلــــى األمــ
الملعب يزعجني بــعــض الـــشـــيء، لكن 
الكرة ظلت معي وسجلت الهدف الذي 
منحنا الـــهـــدوء«، الفــتــا إلـــى أنـــه يشعر 
»فرحة كبيرة«، مثل »الوطن كله السعيد  بـ

بما يتحقق«.
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خوليان ألفاريز... لدغة العنكبوت

ألفاريز يحرز الهدف الثاني

خوليان ألفاريز

روميرو مدافع األرجنتين يتصدى لتسديدة أورسيتش

أصغر العب يسجل ثنائية بعد بيليه 1958
سجل مهاجم األرجنتين الواعد خوليان ألفاريز اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ 
كأس العالم، بعد أن أصبح أصغر العب يسجل ثنائية في المونديال منذ األسطورة 

البرازيلي بيليه في نسخة 1958.
وكـــان »الــجــوهــرة الــســمــراء« يحتفظ بهذا الــرقــم القياسي منذ نسخة 1958 التي 
احتضنتها السويد، عندما سجل ثاثية »هاتريك« في انتصار منتخب البرازيل العريض 

على فرنسا )5-2(، حيث كان عمره حينها 17 عاما و249 يوما.
وبثنائيته في انتصار »األلبيسيليستي« على كرواتيا )3-0( في نصف النهائي األول 
بمونديال 2022 بقطر، أصبح مهاجم مانشستر سيتي اإلنكليزي أصغر العب يحقق 

هذا اإلنجاز في البطولة بعد بيليه، عن عمر 22 عاما و316 يوما.

ماك: الهزيمة من السعودية ساعدتنا
اعترف األرجنتيني أليكسيس 
مــاك أليستر بــأن الهزيمة أمــام 
الــســعــوديــة 1-2 فــي أول مــبــاراة 
لــهــم فـــي مـــونـــديـــال قــطــر 2022 
»ســاعــدتــهــم عــلــى الــتــحــرك« وأن 

يصلوا إلى المباراة النهائية.
وقال العب برايتون بعد فوز 
األرجنتين على كرواتيا 3-0 في 
نــصــف الــنــهــائــي: »كــانــت ضربة 
ــام الـــســـعـــوديـــة، لكنها  ــ قـــويـــة أمـ
ساعدتنا على الـــرد، وأن نكون 
، وفي النهاية جنينا 

ً
أكثر اتحادا
ثمار ذلك«.

وأبــرز الاعب أداء زميله في 
الفريق ليونيل ميسي، وقال »ال 
توجد كلمات لوصفه، إنه يقدم 
بطولة رائعة وأظهر في نصف 
ــــب عــظــيــم  الـــنـــهـــائـــي كــــم هــــو العـ

وسعدنا به وبالفريق ككل«.
ــــول  ويـــــــرى ألـــيـــســـتـــر أن وصـ
األرجنتين إلى المباراة النهائية 
يــدل على أن منتخبات أميركا 
الــجــنــوبــيــة لــيــســت مــتــأخــرة عن 

المنتخبات األوروبية.

وقــال: »قبل الــمــبــاراة، قيل إن 
مــنــتــخــبــات أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 
ليست على مستوى المنتخبات 
األوروبية. لقد أظهرنا أن األمر 

 
ً
ليس كــذلــك، وأنــنــا نملك فريقا
 وأننا نقدم كل شيء. لقد 

ً
رائعا

تفوقنا على معظم منافسينا«.
)إفي(

روميرو: نحن أسود وسنضحي بحياتنا
أكد المدافع األرجنتيني كريستيان روميرو 
أن منتخب بـــاده أظــهــر أنــه »منتخب أســـود«، 
»الـــتـــضـــحـــيـــة بـــالـــحـــيـــاة« فــــي نــهــائــي  واعـــــــدا بــــ
مـــونـــديـــال قــطــر 2022 أمــــام أي مـــن فــرنــســا أو 
الــمــغــرب، عــقــب الــفــوز عــلــى كــرواتــيــا 3-0 على 

استاد لوسيل.
وصــــرح رومـــيـــرو: »أظــهــرنــا مـــن جــديــد أنــنــا 
أســــود، مــهــمــا حـــدث ســنــضــحــي بــحــيــاتــنــا يــوم 
األحد لجلب الكأس إلى بادنا. المنافس أيضا 
ســيــضــحــي مــن أجـــل هـــذا، لــكــنــنــا ســنــظــهــر لـــ47 

مليون أرجنتيني أننا سنمثلهم«.
وخـــصـــص مـــدافـــع تــوتــنــهــام هــــذا االنــتــصــار 
لزوجته وابنه، قائا: »دائما ما يدعماني هنا، 

وهما يعانيان أكثر من أي شخص آخر«.
كــمــا تــحــدث عـــن مــيــســي، الــــذي ســجــل هــدفــا 
وصــنــع اثــنــيــن فــي الـــمـــبـــاراة، »مــيــســي العـــب ال 
يصدق، الجميع يعلم ماهيته كاعب، لكن ال 
يعرفه كثيرا كشخص. إنه مثل أعلى، شخص 
يــســعــى دائـــمـــا لــتــحــقــيــق الـــمـــزيـــد، لــقــد تــعــرض 
للهجوم كــثــيــرا، لكنه كــان ينهض فــي كــل مرة 
ــدة. تــــوج بــكــوبــا  ــديــ ويـــبـــحـــث عـــن إنــــجــــازات جــ
أميركا، إنه مثل أعلى مثل آخرين كدي ماريا 

والكون )أغويرو( الذي لم يعد معنا هنا«.

ماك أليستر ومودريتش

كوفاسيتش: ركلة الجزاء ظالمة
انتقد ماتيو كوفاسيتش أداء 
الحكم اإليطالي دانيلي أورساتو 
في مواجهة األرجنتين في نصف 
نهائي مونديال قطر 2022 واعتبر 
أن ركـــلـــة الـــجـــزاء الـــتـــي احتسبها 
وســجــل منها »راقـــصـــو التانغو« 
هدفهم األول عبر ليونيل ميسي 

غير صحيحة. 
وقال الاعب بعد المباراة التي 
انتهت بــفــوز األرجــنــتــيــن بثاثية 
نظيفة: خسرنا بسبب ركلة جزاء، 
لكن هذا ما حدث. يبدو لي تتابع 
األحـــداث ال يصدق. في البداية لم 
يمنحنا ركلة ركنية وبعدها منحهم 
ركلة جــزاء.  وأضاف كوفاسيتش: 
ال أتحدث عن الحكام أبدا، لكن هذه 
أخــطــاء كــبــيــرة وكلفتنا الــمــبــاراة. 
وبـــخـــصـــوص أداء األرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي فــي الــمــبــاراة قــال: 
الـــيـــوم كـــان رائـــعـــا. يــجــب أن نقدم 
ــع ذلــــــك، صــارعــنــا  ــه الــتــهــنــئــة. مــ لــ
واحــتــســبــوا ضـــدنـــا ركـــلـــة الـــجـــزاء 
السخيفة هذه.  وأشار الاعب إلى 
أن عليهم اآلن »استجماع قواهم 

والصراع من أجل المركز الثالث«.

ــر الـــــذي  ــ ــايـ ــ  واتـــــفـــــق لـــــوفـــــرو مـ
حــل بــديــا لــقــائــد المنتخب لوكا 
مودريتش مع ما قاله كوفاسيتش، 
إذ صرح »نشعر باإلنهاك، لكن ركلة 
الجزاء هذه قتلتنا. أي خطأ في هذه 
المباريات يمثل عقوبة. ليس لدي 
شــيء ألضيفه. تتبقى لنا مباراة 
المركز الثالث، ونريد أن نحقق األمر 

وأظن أننا قادرون عليه«.
)إفي(

كوفاسيتش

مودريتش... أسطورة حظيت باحترام الجميع
ــا الـــدقـــيـــقـــة 81، حــســمــت  ــهــ إنــ
ــيــــجــــة مــــــــبــــــــاراة األرجــــنــــتــــيــــن  ــتــ نــ
ــا لــمــصــلــحــة الــمــنــتــخــب  ــيـ وكـــرواتـ
ــــي، لــــــن يـــــقـــــدر الــــفــــريــــق  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــاتـ الـ
الــبــلــقــانــي عـــلـــى قـــلـــب الــنــتــيــجــة، 
يرفع الحكم اللوحة اإللكترونية، 
يــظــهــر عــلــيــهــا رقــــم »10«، يــخــرج 
لوكا مودريتش، فيصفق له نحو 
90 ألف مشجع في ملعب لوسيل 

احتراما له.
إنــــه تــصــفــيــق مــســتــحــق لــلــوكــا 
مـــودريـــتـــش، الــــذي لـــم يــصــل إلــى 
نهائي المونديال الثاني له على 
التوالي. لن يصل إلى نهائي أي 
كأس عالم مستقبا أيضا، فعمره 
37 عاما وهــذا من دون شك آخر 
مـــونـــديـــال لــــه، بــعــد أن نــجــح مع 
فــريــقــه فـــي إقـــصـــاء الـــبـــرازيـــل في 
ربع النهائي بركات الترجيح. لم 
ينجح في تكرار ما فعله في كأس 
العالم الماضي، حين وصل إلى 

النهائي وفازت فرنسا. 

ولم تمنحه األرجنتين فرصة 
الوصول إلى ثاني نهائي له على 
الــتــوالــي. ستكون آخــر مــبــاراة له 
فـــي الــمــونــديــال الــســبــت الــمــقــبــل، 
بـــــــدأ كـــــل شـــــــيء مـــــع مــــودريــــتــــش 

أمــــام األرجــنــتــيــن وانــتــهــى أيضا 
ــــاض الــســاحــر  ــــيء، فـــقـــد خـ كــــل شــ
الــكــرواتــي فــي أول مــــارس 2006 
مباراته األولى مع المنتخب أمام 

األرجنتين وعمره 21 عاما.

وتمكن مودريتش، بعيدا عن 
الهالة التي تحيط بكبار آخرين 
في عالم كرة القدم، عبر لعبه فقط، 
من صقل سمعته الراسخة التي 
حظي بسببها باحترام الجميع. 

ظهر هذا األمر جيدا لدى خروجه 
مــن الــمــلــعــب والــتــصــفــيــق الــهــائــل 

الذي تلقاه.

قائد الجيل الحالي

وشارك مودريتش مع كرواتيا 
فــــي 4 مــــونــــديــــاالت، صـــــار فــيــهــا 
ــازع لـــهـــذا الــجــيــل  ــنــ ــا مــ ــدا بــ ــائــ قــ
ــل إلـــى  ــ مــــن الـــاعـــبـــيـــن الــــــذي وصـ
نــهــائــي مــونــديــال روســـيـــا 2018 
عــلــى عــكــس كـــل الـــتـــوقـــعـــات، ولــم 
يتسبب مرور السنين في انطفاء 
طاقة مودريتش، بل ثبت أنها ال 
تنضب، فيكفي اإلشارة فقط إلى 
ألقاب دوري األبطال الخمسة التي 

حققها مع ريال مدريد. 
حين لعب مودريتش أساسيا 
ـــن فــــــي نــصــف  ــيــ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ أمــــــــــام األرجـ
الــنــهــائــي الـــذي خــســرتــه كــرواتــيــا 
بثاثية نظيفة، صار رابــع العب 
في التاريخ يشارك في 6 مباريات 

فــــــي نــــفــــس الـــــمـــــونـــــديـــــال بــعــمــر 
السابعة والثاثين بعد البرازيلي 
نيلتون سانتوس البرازيلي في 
نــســخــة 1962، واإليـــطـــالـــي ديــنــو 
زوف في 1982، واإلنكليزي بيتر 

شيلتون في 1990. 
وســـــيـــــذكـــــر الــــــتــــــاريــــــخ أيــــضــــا 
ــرواتــــي  ــكــ ــتـــــش هـــــو الــ ــ ــــودريـ أن مـ
صاحب أكبر عدد من المباريات 
ــة )17( وفــــــــي كــل  ــيــ ــالــ ــديــ ــونــ ــمــ الــ
الــبــطــوالت الكبرى )30(، وبعيدا 
عن األرقام سيتذكر الكل تمريراته 
الـــحـــريـــريـــة، وخــــاصــــة تـــلـــك الــتــي 
يصنعها بوجه قدمه الخارجي. 
ربما تكون للقصة بقية، وربما 
ال. لكن ليس في المونديال. على 
األقل، قد يظل الجمهور يستمتع 
ــفــــتــــرة الــقــلــيــلــة  ــــي الــ ــا فـ ــ ــيـ ــ ــــه دولـ بـ
ــع مــنــتــخــب كـــرواتـــيـــا  الــمــقــبــلــة مــ
الذي تأهل للمرحلة النهائية من 

دوري األمم. 
)إفي(

مودريتش

... والكرواتية تهاجم حكم المباراة
حملت الــصــحــافــة الــكــرواتــيــة الــيــوم 
ــاتــــو  ــلـــي أورســ ــيـ الـــحـــكـــم اإليـــطـــالـــي دانـ
واالتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( ذنب 
الخسارة من األرجنتين بثاثية نظيفة 
في نصف نهائي مونديال قطر 2022، 
لــكــنــهــا اعــتــرفــت فـــي نــفــس الـــوقـــت بــأن 

»راقصي التانغو« كانوا أفضل.
ونقلت صحيفة فيسيرنيجي ليست 
ــــدى كــلــمــات قـــائـــد الــمــنــتــخــب لــوكــا  صـ
مودريتش: »أورســاتــو من ضمن أسوأ 
الحكام، إنه كارثة، ركلة الجزاء دمرتنا«، 
وكتبت على موقعها: »خسر المنتخب 
الــكــرواتــي مــن األرجنتين 3-0، لكن من 
يعرف مـــاذا كــان ليحدث لــو لــم يرتكب 
اإليطالي دانيلي أورساتو خطأه الخطير 

باحتساب ركلة جزاء«.
من جانبها، كتبت بوابة يوتارني: 

»األرجنتين كانت أفــضــل، لكن انظروا 
كيف يساعد )فيفا( ميسي! هل تعرفون 
من هو حكم الـVAR؟«، مضيفة: »نتساءل 
ألـــف مـــرة مــا إذا كـــان يــجــب أن تنتهي 
ــا إذا كــــان أورســـاتـــو  ــــور هـــكـــذا، ومــ األمــ
هـــو جـــادنـــا بــالــصــدفــة مــثــل مــواطــنــه 
مــاســيــمــلــيــانــو إيــــراتــــي بــمــوســكــو )فــي 
مونديال روسيا 2018(«. وأردفت: »مرة 
أخرى كان إيراتي هذا، كان مسؤوال عن 
الـVAR، ولم يقل شيئا بخصوص ركلة 
جزاء األرجنتين، لن يقول الـVAR شيئا 
لصالحنا«، مــؤكــدة أن »فــيــفــا« يساعد 
»حقيقة اختياره  ميسي، وهــذا مثبت بـ
أفضل العب في المباراة، على الرغم من 

أن ألفاريز سجل هدفين«.
)إفي(

الصحافة األرجنتينية تهلل للمنتخب ونجومه
»الرائع«، »الساحر«، »التاريخي«... بهذه الكلمات 
أشـــادت الصحافة األرجنتينية بمنتخب بــادهــا، 
وخصوصا قائده ليونيل ميسي، البطل، مع خوليان 
ألفاريز، عقب الفوز الكبير على كرواتيا 3 - صفر في 

نصف نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم.
وكتبت »ال ناسيون«، في نسختها على اإلنترنت، 
»األرجنتين في نهائي كأس العالم! تألقت مع ميسي 
الرائع وتنتظر منافسها األحد«، وشددت على »األداء 
البارع« الذي قدمه ميسي صاحب الهدف األول من 
ركلة جزاء )34( والتمريرة الحاسمة للهدف الثالث 
الذي سجله خوليان ألفاريز في الشوط الثاني )69(.

ــة  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــنــــونــــت »كــــــاريــــــن« نـــســـخـــتـــهـــا اإللـ وعــ
»األرجنتين وصلت إلى المباراة النهائية بفضل  بـ
أفــضــل مستوى لميسي والــهــداف الــقــاتــل خوليان 
ألفاريز«، مشيرة إلى أن الثنائي هو »التناغم المثالي« 
لمنتخب الـــمـــدرب لــيــونــيــل ســكــالــونــي، وأوضــحــت 

أن رقــم ميسي »الــســحــري« قبل تمريرته الحاسمة 
إلــى ألفاريز هــو »أعــظــم تمريرة حاسمة فــي تاريخ 

كؤوس العالم«.
وأفادت »أوليه« الرياضية اليومية بأن هذه »المباراة 
تاريخية للمنتخب الوطني«، مع »أداء استثنائي من 
ليو وكذلك من ألفاريز«، متابعة: »يجب أن نذكر، في 
ليلة قطرية، ظهيرة أرجنتينية )بتوقيت األرجنتين(، 
ــذا الــمــنــتــخــب. انــتــصــار  كــل مــن أظــهــر مــا يــزخــر بــه هـ
بنتيجة 3-0 سيبقى مختوما في كل صرخة، في كل 

قلب، في كل +أبراسو+ )عناق( في كل دمعة«.
وأضافت أنه بركلة الجزاء التي سجلها ميسي ورفع 
بها رصيده إلــى خمسة أهــداف في المونديال، لحق 
بمهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الى صدارة 
الئحة الهدافين، وأصبح أيضا المهاجم األرجنتيني 
األكـــثـــر تــســجــيــا فـــي تـــاريـــخ كـــأس الــعــالــم، مــتــجــاوزا 
المهاجم السابق غابريال باتيستوتا بأحد عشر هدفا. غاف »ال هينتشا« و»كارين«
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تأهل المنتخب الفرنسي 
للمباراة النهائية لكأس العالم، 

بعد تغلبه في الدور نصف 
النهائي على نظيره المغربي 

بنتيجة 0-2.

أنهى المنتخب الفرنسي مغامرة 
ب 

ّ
وحلم نظيره المغربي، عندما تغل

عليه 2-صفر، أمس، على ملعب البيت 
في الخور، في نصف نهائي مونديال 
قطر 2022 في كرة القدم، وبلغ المباراة 
النهائية الثانية تواليا، والرابعة في 

تاريخه.
وسجل تيو هرنانديز )5(، والبديل 
راندال كولو مواني )79( هدفي فرنسا، 
الــتــي تــلــتــقــي فـــي الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
األحـــــد الــمــقــبــل عــلــى مــلــعــب لــوســيــل 
مع األرجنتين الفائزة على كرواتيا 

الوصيفة 3-صفر.
ــغــــرب فـــســـيـــلـــعـــب مــــبــــاراة  ــمــ أمــــــا الــ
تــحــديــد الــمــركــز الــثــالــث الــســبــت على 
اســتــاد خليفة الــدولــي ضــد كــرواتــيــا 
الــتــي تــعــادل معها سلبا فــي الجولة 
األولى، قبل أن تكّر سبحة انتصاراته 
المتتالية على بلجيكا )2-صفر( وكندا 
)2-1( عندما بلغ الــدور الثاني للمرة 
الثانية فــي تاريخه بعد األولـــى عام 

1986 في المكسيك.

وتابع المغرب مشواره الناجح في 
 إنجازين تاريخيين 

ً
المونديال محققا

بــبــلــوغــه ربـــع الــنــهــائــي عــلــى حــســاب 
إسبانيا بركات الترجيح، ثم نصف 
النهائي على حساب البرتغال في أول 
إنجاز لمنتخب عربي وإفريقي يبلغ 

دور األربعة.

المرة الرابعة في التاريخ 

في المقابل، بلغت فرنسا المباراة 
النهائية الــرابــعــة فــي تاريخها بعد 
1998 عندما نالت اللقب على حساب 
البرازيل، ثم 2006 عندما خسرت أمام 

إيــــطــــالــــيــــا، و2018 
عــــنــــدمــــا تـــوجـــت 
للمرة الثانية في 
تـــاريـــخـــهـــا عــلــى 
حساب كرواتيا.

وباتت فرنسا 
ــد  ــعــ عــــــــلــــــــى بــ

ــن الــظــفــر بــالــلــقــب،  ــبــــاراة واحــــــدة مـ مــ
وتـــصـــبـــح أول مــــن يــحــتــفــظ بــــه مــنــذ 

برازيل بيليه عام 1962.
وفاجأ المنتخب الفرنسي أسود 
األطـــلـــس بـــهـــدف مــبــكــر أربـــــك أوراق 
المدرب الركراكي، الذي اضطر أيضا 
إلـــى اســتــبــدال قــائــده ســايــس بسبب 
ر  تجدد إصابته في فخذه األيسر، فغيَّ

خطته من 5-4-1 إلى 1-5-4.
واســـتـــحـــوذ الـــمـــغـــرب عـــلـــى الـــكـــرة 
بعدها وخلق فرصا عدة كان أخطرها 
كــــرة أكـــروبـــاتـــيـــة لــلــيــامــيــق إثــــر ركــلــة 

ركنية ردها القائم األيمن.
فــي المقابل اعتمدت فرنسا على 
الهجمات المرتدة، وكادت تعزز الغلة 

مرتين عبر جيرو ومبابي.
وكـــــان الـــمـــغـــرب صــاحــب 
األفــــضــــلــــيــــة فــــــي الــــشــــوط 
الـــــــثـــــــانـــــــي، وبـــــــحـــــــث عـــن 
التعادل أكثر من مرة 
جـــــــــــــدوى،  دون 
ــاه  ــ ــرمـ ــ بـــــــل ان مـ

استقبل هدفا قاتا قضى على آماله 
في العودة بالنتيجة.

هدف مبكر 

ومنح هرنانديز التقدم لفرنسا مبكرا 
عندما استغل كــرة مرتدة من المدافع 
داري اثــر تسديدة لمبابي مــن مسافة 
قريبة فتابعها مدافع ميان اإليطالي 
»على الطاير« بيسراه داخل المرمى )5(.
وهو الهدف األول في مرمى »أسود 
األطـــلـــس« فـــي الــبــطــولــة مـــن قــــدم العــب 
خصم، والثاني بعد األول الذي سجله 
مــدافــعــه أكــــرد بــالــخــطــأ فـــي مـــرمـــاه في 
ــنـــدا 1-2 فــــي الــجــولــة  الــــمــــبــــاراة ضــــد كـ

الثالثة.
وكــــــــاد عـــــز الـــــديـــــن أونــــــاحــــــي يـــــدرك 
الـــتـــعـــادل بــتــســديــدة قــويــة بــيــمــنــاه من 
خــارج المنطقة ابعدها هوغو لوريس 

بصعوبة خارج الملعب )10(.
وكــــاد أولــيــفــيــيــه جــيــرو يــعــزز تــقــدم 
فـــرنـــســـا عـــنـــدمـــا اســـتـــغـــل خـــطـــأ فـــادحـــا 

لــســايــس فــي إبــعــاد كـــرة بينية فتوغل 
داخــل المنطقة، وســددهــا قوية ارتــدت 

من القائم األيمن )17(.
واضطر الركراكي إلى الدفع بأماح 
مكان سايس الذي تجددت إصابته )21(.
وكــاد مبابي يضيف الهدف الثاني 
ــلـــيـــان  عـــنـــدمـــا تــلــقــى تـــمـــريـــرة مــــن أوريـ
تشواميني خلف الدفاع فتوغل داخل 
الـــمـــنـــطـــقـــة ولـــعـــبـــهـــا ســـاقـــطـــة ابـــعـــدهـــا 
الياميق، لكنها تهيأت امام تشواميني 
ــيـــرو غــيــر  ــــى جـ ــا الـ ــــرة ثـــانـــيـــة ومــــررهــ مـ
المراقب داخل المنطقة فسددها بجوار 

القائم األيمن )36(.
ودفع الركراكي بيحيى عطيةالله في 

الشوط الثاني مكان مزراوي )46(.
وأهدر عطيةالله فرصة التعديل إثر 
تلقيه تمريرة عرضية سددها برعونة 
ــرة مـــن أمـــام  )53(، ثـــم أبــعــد كــونــاتــيــه كـ
النصيري اثر تمريرة من مسافة قريبة 

لبوفال )54(.
ودفع الركراكي بعبدالرزاق حمدالله، 
ــان الــنــصــيــري  ــكـ ــاء أبــــوخــــال مـ ــ ــريـ ــ وزكـ

وبوفال )66(.
وكاد فوفانا يوجه الضربة القاضية 
للمغرب، عندما تلقى كرة داخل المنطقة 

فسددها قوية بجوار القائم )74(.
ــة الــتــعــديــل  وأهـــــــدر حـــمـــدالـــلـــه فـــرصـ
عندما تاعب بالدفاع الفرنسي داخل 
المنطقة لكنه تباطأ في التسديد )76(.

ولــعــب الــركــراكــي ورقــــة عبدالصمد 
الزلزولي مكان أماح )77(.

ووجــهــت فــرنــســا الــضــربــة القاضية 
بــتــســجــيــلــه الــــهــــدف الـــثـــانـــي، مــســتــغــا 
تسديدة زاحفة لمبابي ارتطمت بقدم 
الــزلــزولــي وتــهــيــأت امــــام كــولــو مــوانــي 
الذي تابعها داخل المرمى الخالي )79(.

وكاد حمدالله يقلص الفارق اثر كرة 
عرضية أمام المرمى بعد مجهود فردي 
رائع للزلزولي من الجهة اليسرى، لكن 
المدافع جول كونديه أبعدها في توقيت 
مناسب )90+3(.                      )أ ف ب(

 الديوك توقف زئير أسود األطلس الديوك توقف زئير أسود األطلس

الركراكي: قدمنا أفضل ما لدينا
قــال وليد الركراكي مــدرب منتخب المغرب: »قّدمنا أفضل ما لدينا. 
عانينا إصابات عديدة. الذين عوضوا قاموا بعمل كبير. عندما ترتكب 

األخطاء ضد فرنسا تدفع الثمن. تحسن أداؤنا بالشوط الثاني«. 
وفيما يخص مباراة المركز الثالث السبت ضد كرواتيا، قال »سيكون 

، وسأعطي فرصة لاعبين آخرين«.
ً
 ذهنيا

ً
الوضع صعبا

بــدوره، قال هــداف إنكلترا السابق ألن شيرر لـ »بي بي ســي«: »يمكن 
 بما حققه، وبــمــا بــذلــه. ليس فقط الــيــوم لكن 

ً
للمغرب أن يــكــون فــخــورا

. لقد 
ً
 واستمتعوا حقا

ً
 رائعا

ً
بالبطولة كلها. لقد أمضى مشجعوه وقتا

فشلوا بسبب افتقارهم إلى الجودة في الثلث األخير«.
من جانبه، قال ديدييه دروغبا: »مازال أمام المغرب فرصة لصناعة التاريخ 

والحلول في المركز الثالث خال المباراة األخيرة«.
)أ ف ب(

قال المدرب الفرنسي، ديدييه ديشان، لقناة »تي أف 1«: »هناك 
عاطفة وفخر. من الواضح أنها كانت جولة مهمة )من مشوار 
اللقب(، وستكون هناك جولة أخيرة )األحد في النهائي(. لقد 
 لكن هــا نحن. لقد 

ً
 أبـــدا

ً
 شــهــرا، لــم يكن األمــر سها

ً
كنا معا

كــانــت فــرحــة حــتــى اآلن، وتــمــت مــكــافــأة الــاعــبــيــن، وكــذلــك 
المجموعة كلها«.

بدوره، قال تيو هرنانديز مدافع فرنسا لـ »تي اف 1«: 
. قمنا بعمل 

ً
»إنه أمر ال يصدق أن تلعب نهائيين تواليا

كبير. ستكون مباراة كبيرة )ضد األرجنتين بالنهائي(. 
سنعمل لــلــفــوز بــالــنــهــائــي. أفــكــر بــأخــي )الــمــصــاب لوكا 

هرنانديز( وآمل أن يتمكن من حضور النهائي«.

ديشان: هناك عاطفة وفخر



زالتكو داليتش: رأينا ميسي الحقيقي الذي توقعناه
اعترف المدير الفني لمنتخب 
كـــرواتـــيـــا زالتـــكـــو دالــيــتــش بــأن 
ليونيل ميسي قدم العرض الذي 
توقعه فريقه، ليقود المنتخب 
األرجنتيني للعبور إلى المباراة 
النهائية لمونديال قطر 2022، 

وإنهاء الحلم الكرواتي. 
 وقــال داليتش: »ال يوجد ما 
يــقــال عــن إمــكــانــات مــيــســي، في 
آخــر 15 عــامــا، إنــه على األرجــح 
أفــضــل العـــب فــي الــعــالــم، الــيــوم 
مجددا كان جيدا جدا وخطير«، 
ــارق  ــفــ ــد صـــنـــع الــ ــقــ مـــضـــيـــفـــا: »لــ
فــي اإلمــكــانــات لــصــالــح الــفــريــق 
األرجـــنـــتـــيـــنـــي، كـــــان لـــديـــه هـــذه 
الــــقــــدرات الــمــتــفــجــرة والـــبـــراعـــة 
الفنية في األداء مرتفعة جدا، إنه 
ميسي الحقيقي الـــذي توقعنا 

رؤيته«. 
وأردف: »هي ربما نهاية هذا 
الجيل فــي كــأس العالم، الكثير 
منهم كبروا في السن، وبالنسبة 
لــكــأس الــعــالــم 2026 عــلــيــنــا أن 
نـــنـــتـــظـــر ونــــــــــرى مــــــا ســـيـــحـــدث 
ــا: »حـــقـــقـــنـــا  ــعــ ــابــ ــتــ ــا«، مــ ــهــ ــنــ ــيــ حــ
ــيــــرة لــلــمــنــتــخــب  ــبــ إنـــــــجـــــــازات كــ
الكرواتي الوطني، والكثير من 
الالعبين لديهم إمكانات كبيرة«. 

واســـــتـــــدرك: »أعـــتـــقـــد أن هـــذا 
الـــجـــيـــل ســيــنــهــي مــســيــرتــه مــن 
خـــــــــالل يـــــــــــورو 2024، لـــديـــنـــا 
نهائيات دوري األمم األوروبية، 
وهـــــو جـــيـــل رائــــــع بـــلـــغ الــمــربــع 
الـــذهـــبـــي مــرتــيــن مــتــتــالــيــتــيــن«، 
مـــضـــيـــفـــا: »كـــــــان ســـيـــصـــبـــح مــن 
الرائع أن نفوز بميدالية ذهبية 

لتتويج هذا الجيل«.
وعـــــن مـــصـــيـــره مــــع مــنــتــخــب 
ــتــــش:  ــيــ ــا، أوضـــــــــح دالــ ــ ــيــ ــ ــرواتــ ــ كــ
ــقــــدي حـــتـــى 2024  ــأكــــمــــل عــ »ســ
وكأس أمم أوروبا، وفي غضون 
ــون لـــديـــنـــا  ــكــ ــتــ ــر ســ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــتــ ســ
نهائيات دوري أمــم أوروبـــا، ثم 
ســتــكــون لــديــنــا تــصــفــيــات كــأس 
ــم، خـــطـــتـــي وهــــدفــــي هــي  ــالــ ــعــ الــ
الــصــعــود بــكــرواتــيــا إلــــى يـــورو 

 .»2024

صراع المركز الثالث

ــزن  ــحــ ــن الــ ــ ــر عــ ــظــ ــنــ ــغــــض الــ بــ
والشكوى، ال يــزال فخر الفريق 
ــم يــتــأخــر  ــ بـــنـــفـــســـه مــــــوجــــــودا. لـ
دالــــيــــتــــش فــــي تــهــنــئــة العـــبـــيـــه، 
وقـــال لهم أال يحنوا رؤوســهــم. 
ال بــد أن يــكــون تــجــرع الهزيمة 

وهــضــمــهــا ســريــعــا وإيــجــابــيــا. 
ال يــزال الــصــراع على الميدالية 
البرونزية مــوجــودا السبت في 

مباراة المركز الثالث.
ويـــعـــد الــــوصــــول إلــــى نصف 
الــــنــــهــــائــــي مــــــن مـــنـــتـــخـــب مــثــل 

ــا مـــــدعـــــاة لـــلـــفـــخـــر فــي  ــ ــيـ ــ ــرواتـ ــ كـ
ــاد الــالعــبــون  ــه، وإذا عــ ــ حـــد ذاتــ
بالبرونزية إلى بالدهم فستكون 
ثاني مــرة يحصل فيها الفريق 
على هــذا المركز بعد مونديال 

فرنسا 1998.

وستغدو هذه نهاية مستحقة 
لــمــســيــرة مـــودريـــتـــش الـــكـــرويـــة 
ــــو فــي  ــددا، وهـ ــجــ ــــذي أثـــبـــت مــ الــ
سن السابعة والثالثين، قدراته 

المذهلة، وأن الذهب ال يصدأ.
وقــد يــغــدو هــذا أيــضــا وداعــا 

الئقا لنجوم مخضرمين، مثل 
قــلــب الــــدفــــاع ديـــــان لـــوفـــريـــن أو 
ــان بــيــريــســيــتــش  ــ ــفـ ــ ــاح إيـ ــنــ الــــجــ
وعــــمــــر كـــــل مـــنـــهـــمـــا 33 عـــامـــا، 
لكنه وداع الئـــق لــبــطــولــة كــأس 
العالم فقط، فال تزال منافسات 

المرحلة النهائية من دوري األمم 
قريبة، ومعها أيضا التصفيات 

المؤهلة ليورو 2024. 
)د ب أ(

العدد ٥٢10 / الخميس 1٥ ديسمبر ٢0٢٢م / ٢1 جمادى األولى 1444هـ

رياضة
06

ــاد لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي مــنــتــخــب بــــالده  ــ قــ
األرجنتين نحو نهائي مونديال قطر، وقّدم 
مــا هــو منتظر منه وأكــثــر أثــنــاء مواجهة 
كرواتيا في نصف النهائي مساء الثالثاء؛ 
هدف من تسديدتين على المرمى، وصناعة 
هــــدف و4 مــــراوغــــات نـــاجـــحـــة، فــضــال عن 
الجري لمسافة 8.247 كلم، والضغط على 
المنافس 31 مرة، وبلغت سرعة انطالقاته 
28.9 كلم في الساعة، مع 4 تمريرات بينية 
ضاربة لخطوط كرواتيا و39 تمريرة نجح 

في تنفيذ 32 منها بنجاح.

4 اختراقات لصفوف كرواتيا

تمّكن ميسي من اختراق صفوف كرواتيا 
5 مـــرات أثــنــاء الــمــبــاراة، منها 4 تمريرات 
لزمالئه والخامسة من متابعة للكرة. وكان 
الفتى الذهبي لألرجنتين هو األقدر على 
خلخلة دفاعات الكروات. ورغم أن األرقام 
تشير إلى أن زمالءه ذوي النزعة الهجومية 
في وسط الملعب؛ سواء إنزو فرنانديز أو 
لــيــانــدرو بــاريــديــس، نــفــذوا عـــددا أكــبــر من 
االخــتــراقــات، فــإن ميسي كــان األفــضــل في 
دة حين تغلق كل مساحات 

ّ
المواقف المعق
وزوايا المرور.

7 مراوغات منها 4 ناجحة

نفذ ميسي 7 محاوالت للمراوغة منها 
4 تمت بسالسة بنسبة نجاح 57 بالمئة، 
بــحــســب إحــــصــــاءات مـــوقـــع »بــــي ســـوكـــر«. 
ويعد هذا أفضل رقم له في المونديال، ولم 
يتجاوزه إال أثناء مواجهة بولندا في دور 
المجموعات، حين نفذ 24 محاولة مراوغة 

أمام دفاع مغلق بنسبة نجاح 60 بالمئة.
مـــــــارس مـــيـــســـي الـــضـــغـــط عـــلـــى العــبــي 
كرواتيا 31 مرة، منها 4 بشكل مباشر و27 
ات  بــصــورة غير مباشرة، وفقا لإلحصاء
الرسمية مــن االتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
)فيفا( التي تظهر أيضا تمّكنه من استرداد 
الكرة في 4 مناسبات، منها 3 في نصف 
ملعب المنافس طوال 100 دقيقة هو زمن 

المباراة.

ً
 عدوا

ً
8.247.8 مترا

عــلــى مـــدار الــلــقــاء، قــطــع ميسي مسافة 
8.247 كلم وفق إحصاءات »فيفا«، ومن هذا 
الرقم 98.1 مترا كلم تجاوزت سرعة ميسي 

فيها 25 كــلــم فــي الــســاعــة، و33 بالسرعة 
القصوى. بينما قطع لياندرو باريديس 
مــســافــة 7.532.5 مـــتـــرا. فــيــمــا كــــان األكــثــر 
عـــدوا فــي األرجــنــتــيــن هــو إنـــزو فرنانديز 

بـ11.335.2 مترا.

28.9 كلم في الساعة

بلغت السرعة القصوى أقصى سرعة 

وصل لها ميسي أثناء الجري خالل اللقاء 
إلى 28.9، وهي نفس سرعة منافسيه لوكا 
مــودريــتــش ومارسيلو بــروزوفــيــتــش. أما 
األســـرع فــي األلبيسليستي، فــكــان ناويل 
مولينا بـ 34.9 كلم في الساعة، وفي كرواتيا 
كـــان بــورنــا ســوســا بــســرعــة 33.7 كــلــم في 
الــســاعــة. بــيــنــمــا ســجــل الــغــانــي سليمانا 
كأسرع العب في البطولة بسرعة 35.7 كلم 

في الساعة.

حين كانت األرجنتين تفقد الكرة 
لــمــصــلــحــة كـــرواتـــيـــا، والـــتـــي مــارســت 
ضــغــطــا شـــديـــدا كــــادت تــصــل بـــه إلــى 
شباك إيميليانو مارتينيز، كان ميسي 
األكثر ظهورا، وردد المعلقون اسمه 
ــــل بــيــن الــدقــيــقــتــيــن  ــــرات عــلــى األقـ 8 مـ

21 و25.

 32 تمريرة صحيحة 
من 39 محاولة تمرير

 بلغت نسبة دقــة تمريرات ميسي 
82 بالمئة، حيث حـــاول التمرير 39 
مرة جاءت 32 منها صحيحة لزمالئه. 
بينما طلب الكرة منهم 37 مرة، وتلقى 

منهم ردا إيجابيا في 18 مناسبة. 
)إفي(

سواريز: فليتوقف العالم لتحية ليونيل
أرسل النجم األوروغواياني لويس سواريز رسالة تهنئة لزميله في برشلونة 
 ونجم منتحب األرجنتين، ليونيل ميسي، بعد أدائه الرائع الذي 

ً
اإلسباني سابقا

قاد به »األلبيسيليستي« لنهائي مونديال 2022 بقطر على حساب كرواتيا.
وكتب سواريز عبر حسابه بـ »إنستغرام«: »ال تمل من إظهار أنــك األفضل 
في العالم. فليتوقف العالم للتصفيق لكل ما يقدمه هــذا الرجل لكرة القدم. 

صديقي، إنه أمر مدهش«.

بينتو في وداع مؤثر 
لكوريا الجنوبية

م المدرب البرتغالي باولو  قدَّ
 لكوريا 

ً
 مؤثرا

ً
بينتو وداعا

 سنواته 
ً
الجنوبية، واصفا

األربــــع كــمــدرب للمنتخب 
الوطني لكرة القدم، بأنها 

.»
ً
»تجربة جميلة، لن أنساها أبدا

وكــان بينتو أعلن استقالته من منصب المدير الفني 
من 

ُ
لـ »محاربي التايغوك«، بعد الخسارة 4-1 في الــدور ث

النهائي ضــد الــبــرازيــل فــي مونديال قطر 2022 األسبوع 
الفائت.

وقال في بيان، الثالثاء: »أنا ممتن بشكل خاص لجميع 
الالعبين، الحترافهم وأخالقياتهم في العمل وسلوكهم«.

وتابع: »لقد منحوني فرصة الحصول على واحــدة من 
 ،

ً
. شخصيا

ً
أجمل التجارب في حياتي، والتي لن أنساها أبدا

 على االحترام والمودة 
ً
ليس لديَّ كلمات ألشكركم جميعا

والدعم التي أظهرتموها خالل هذه التجربة الرائعة«.
وذكرت وكالة يونهاب، أن االتحاد الكوري سيعين خليفة 

بينتو في فبراير المقبل.

كلينسمان: ميسي يمكنه التضحية 
بأي لقب مقابل كأس العالم

أعـــــرب يـــورغـــن كــلــيــنــســمــان، 
المدير الفني األسبق للمنتخب 
ــأن  ــاده بـ ــقــ ــتــ األلــــمــــانــــي، عــــن اعــ
لــيــونــيــل مـــيـــســـي، نـــجـــم وقـــائـــد 
المنتخب األرجنتيني، يمكنه 
التضحية بأي نجاح سابق له 
مقابل الفوز بلقب كأس العالم.

وقــال كلينسمان، في رسالة 
إخـــبـــاريـــة عـــلـــى هــيــئــة اإلذاعــــــة 
البريطانية »بي بي سي«، أمس 
ــاء، »أعـــتـــقـــد أن مــيــســي  ــ ــعــ ــ األربــ
يمكنه التنازل والتضحية بأي 
لقب سابق أحرزه؛ سواء كان في 
دوري األبطال أو الدوري أو أي 
بطوالت فــاز بها، مقابل الفوز 

بكأس العالم«.
وتأهل ميسي مع المنتخب 
ــائـــي كـــأس  ــهـ ــنـ األرجـــنـــتـــيـــنـــي لـ
الــعــالــم 2022، الــمــقــامــة حاليا 
في قطر، بعد الفوز الكبير 3-0 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الــــكــــرواتــــي أمـــس 
األول الثالثاء في الــدور نصف 

النهائي للبطولة. 
وأوضح كلينسمان: »أيا كان 
من سيخوض المباراة النهائية 
أمــام األرجنتين، سيكون عليه 

ــقــــوة أمـــــــام فـــريـــق  ــافـــح بــ ــكـ أن يـ
أرجنتيني في غاية اإلصـــرار«، 
ــة، كـــان  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــفـــا: »فــــــي الـ ــيـ مـــضـ
المنتخب األرجنتيني متوترا 
ــام الــمــنــتــخــب  ــ ــدا، وخـــســـر أمــ ــ جــ
ــعــــودي، لــكــنــه تــحــســن مــن  الــــســ
ــرى. ولــعــب ميسي  ــ ــبـــاراة ألخـ مـ
دورا هائال في وصول المنتخب 

األرجنتيني لهذه المرحلة«.

وأردف: »ســيــظــهــر اآلن مــا 
ــادرا عــلــى أن  ــ إذا كـــان مــيــســي قـ
يحقق لمنتخب بالده ما حققه 
ديــيــغــو مــــارادونــــا... الكثير من 
المشجعين بقطر يرغبون في 
هــذا... التشجيع من المدرجات 
لــلــمــنــتــخــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي فــي 
ــا  ــعـ ــان رائـ ــا كــــ ــيــ ــرواتــ مـــــبـــــاراة كــ
للغاية«.    )د ب أ(

رومينيغه: المنتخب األلماني أهم فريق
أكــد كــارل هاينز رومينيغه المهاجم 
الـــســـابـــق لــمــنــتــخــب ألــمــانــيــا والــرئــيــس 
التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ، 
أن المنتخب الوطني هو أهــم فريق في 
بــالده، بعد ضّمه للمجلس االستشاري 
لالتحاد األلماني لكرة القدم فيما يخص 

مستقبل المنتخب األول. 
ــدورف، رئــيــس  ــنــ ــويــ ــلــــن بـــيـــرنـــد نــ وأعــ
االتـــحـــاد األلــمــانــي لــكــرة الـــقـــدم، تشكيل 
مجموعة استشارية جــديــدة لمساعدة 
المنتخب األلــمــانــي عــلــى الــتــعــافــي بعد 
الــخــروج المحبط من دور المجموعات 

بكأس العالم في قطر. 
 
ً
ــان الــمــنــتــخــب األلـــمـــانـــي مــرشــحــا ــ وكـ
لــبــلــوغ األدوار الــنــهــائــيــة فـــي مــونــديــال 
قطر 2022، لكنه ودع البطولة من دور 
المجموعات األمــر الــذي أدى إلى رحيل 

أولــــيــــفــــر بــــيــــرهــــوف عــــن مـــنـــصـــب مــديــر 
 
ً
االتحاد األلماني لكرة القدم بعد 18 عاما

من العمل مع المنتخبات الوطنية. 
ــتــــشــــاريــــة  وتــــضــــم الـــمـــجـــمـــوعـــة االســ
الجديدة رومينيغه، وأوليفر مينتزالف، 
والنجوم الدوليين السابقين ماتياس 
ــان.  ــ ســــامــــر ورودي فــــولــــر وأولــــيــــفــــر كـ
ــــدورف الــمــجــمــوعــة  ــنـ ــ ــــويـ وســــيــــتــــرأس نـ
بــــاإلضــــافــــة إلـــــى نـــائـــبـــه هـــانـــز يــواخــيــم 
فــاتــســكــه. كــمــا تتضمن تــلــك المجموعة 
هايكي أولريتش األمين العام لالتحاد، 
والـــالعـــب الـــدولـــي الــســابــق فــيــلــيــب الم، 
وسيليا زاسيك سفيرة بطولة أمم أوروبا.

تغيير الحالة المزاجية 

وقــــــــال رومـــيـــنـــيـــغـــه أمـــــــس األربـــــعـــــاء 

لصحيفة »مونشنر ميركور« إن الحالة 
ــبـــالد تـــجـــاه الــمــنــتــخــب  الــمــزاجــيــة فـــي الـ
الوطني ينبغي أن تتغير لفرض أجواء 
جيدة قبل بطولة يورو 2024 في ألمانيا، 
فــي حــالــة أشــبــه لــمــا كــانــت عــلــيــه الــبــالد 
لدى استضافة مونديال 2006. وأضاف 
»الـــشـــيء األكــثــر أهــمــيــة فــي الــبــالد ليس 

بايرن ميونخ بل المنتخب الوطني«.
وتــابــع: »أعــرف من خــالل خوضي 95 
مــبــاراة دولــيــة الــشــعــور الـــذي ال يوصف 

بسماع النشيد الوطني«. 
ــح »لــكــن فــي الــوقــت الـــذي كانت  وأوضــ
فيه الجماهير األرجنتينية أو الكرواتية 
تهتف بفخر لفريقهما في كأس العالم، فإن 
 
ً
الحالة المزاجية في هذه البالد خافتة جدا

 .»
ً
تجاه الفريق، علينا أن نغير ذلك مجددا

 )د ب أ(

ً االتحاد األلماني: االنتقادات 
لقطر قاسية جدا

وصــف رونــي تسيمرمان نائب رئيس 
ــكــــرة الــــقــــدم بــعــض  ــي لــ ــانــ ــمــ االتـــــحـــــاد األلــ
االنتقادات التي وجهت إلى قطر، الدولة 
المستضيفة لــكــأس الــعــالــم 2022، بأنها 
قاسية للغاية، مشددا على ضرورة احترام 

ثقافة وتاريخ الدولة اآلسيوية. 
وقال تسيمرمان أمس األربعاء لصحيفة 
»راين نيكار تسايتونج«: أعتبر أن الرفض 
العام والمطلق مبالغة، ألنه ال يقود ألي 
ــر،  شـــيء ســـوى الــرفــض مــن الــجــانــب االخـ

االنتقادات تجاه قطر كانت قاسية. 
وأكد تسيمرمان أن قطر »غيرت الكثير 
مــن األمــــور بشكل إيــجــابــي فــي الــســنــوات 

االخيرة، وكذلك فيما يتعلق بظروف العمل 
للعمال األجانب«. 

وشدد على أنه في الوقت »الذي ال يرغب 
في التقليل من المشاكل« فإن الحديث مع 
المواطنين والعمال األجانب واألوروبيين 
الذين يعيشون في قطر منذ عدة سنوات، 
أظهر له صورة مختلفة عن تلك المرسومة 

في ألمانيا. 
وأوضــح تسيمرمان »لقد تواجدت في 
دولة عربية للمرة األولى في حياتي، وبعد 
كــل التقارير السلبية، بصراحة تفاجأت 
للغاية من االنفتاح والود لدى استقبالنا«. 
)د ب أ(

ليونيل أمام كرواتيا 
بلغة األرقام

ميسي يسجل هدفه في مرمى كرواتيا
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 فرحة عارمة 
في األرجنتين

شــهــدت األرجــنــتــيــن فــرحــة عــارمــة بعد 
فوز منتخبها 3- 0 على كرواتيا في نصف 
نــهــائــي مـــونـــديـــال قــطــر 2022، وتــأهــلــهــا 
 كما حدث قبل 

ً
للمباراة النهائية، تماما

8 سنوات.
وفي جميع شوارع البالد، دوى صراخ 
الــمــاليــيــن مــع كــل هـــدف يــحــرزه منتخب 
األلبيسيليتي، الــذي بث األمــل في قلوب 
ــات اقــتــصــاديــة  ــ ــــذي عـــانـــى أزمــ الــشــعــب الـ

واجتماعية طاحنة.
ومـــع انــطــالق صــافــرة بــدايــة الــمــبــاراة 
بين المنتخبين األرجنتيني والكرواتي، 
ــام أي جــهــاز يبث  تــوقــفــت الــجــمــاهــيــر أمــ
الــمــبــاراة المصيرية، ســـواء كــان ذلــك في 
الحانات أو المطاعم أو المكاتب أو في 

الشوارع.
ــة األرجــنــتــيــنــيــة  ــمـ ــعـــاصـ وأصــــيــــبــــت الـ
بـــالـــصـــمـــم جــــــــراء صـــيـــحـــات الــجــمــاهــيــر 
األرجــنــتــيــنــيــة، بــعــد الـــهـــدف األول الـــذي 
سجله قــائــد المنتخب، ليونيل ميسي، 
الــذي أصبح الهداف التاريخي لمنتخب 
بالده بواقع 11 هدفا، إضافة إلى صناعته 
9 أهداف أخرى، لينفرد بالرقم القياسي 
 فـــي عــــدد األهـــــــداف الــمــســجــلــة 

ً
تـــاريـــخـــيـــا

والــمــصــنــوعــة، وهــدفــي جــولــيــان ألــفــاريــز 
( الذي أصبح أصغر العب يسجل 

ً
)22 عاما

ثنائية في مباراة نصف نهائي مونديالي 
بعد البرازيلي بيليه عام 1958.

وبهذا االنتصار الكبير، يعود المنتخب 
 لــلــظــهــور فـــي مـــبـــاراة 

ً
ــددا ــجــ الــالتــيــنــي مــ

التتويج، منذ مونديال 2014 بالبرازيل 
عــنــدمــا خــســر الــلــقــب لــمــصــلــحــة ألــمــانــيــا 
 
ً
بهدف ماريو غوتزه، لكن هذه المرة أمال

برفع الكأس الثالثة في تاريخه بعد 1978 
و1986، في النهائي السادس في تاريخه، 

على ملعب لوسيل.
وقـــال أحــد المشجعين األرجنتينين، 

ويــدعــى إنــريــكــي، لـــ »إفــــي«: »تعاني 
 مع )منتخب( األرجنتين، لكننا 

ً
دائما

الــيــوم كــنــا أفــضــل بكثير وبمساعدة 
لــيــونــيــل، الــــذي يستحق كـــأس الــعــالــم، 

سنكون أبطااًل«.

ماراثون في بوينس آيرس

ومــع صــافــرة النهاية، شهدت شــوارع 
بــويــنــس آيــــرس مـــاراثـــون لــلــوصــول إلــى 
الــمــســلــة الــشــهــيــرة ومـــشـــاركـــة حــلــم فــوز 
األلــبــيــســيــلــيــســتــي بـــكـــأس الـــعـــالـــم لــلــمــرة 

الثالثة في تاريخه.
ــــي أوســــــع شــــــارع بـــالـــعـــالـــم، تــجــمــع  وفـ
عــشــرات اآلالف مــن المشجعين، ورددوا 

األناشيد وأطلقوا األلعاب النارية.
»ال يوجد عمر للسعادة«، هكذا قالت 
دعى إرميندا، 

ُ
ات، وت

ّ
إحدى السيدات المسن

والتي لم تستطع انتظار فوز األرجنتين 
للخروج ومشاركة الفرحة مع »الشعب«.

ق 
ّ
وفــي منطقة أخــرى بالمدينة، تتعل

ــا،  بــاألســطــورة الـــراحـــل، ديــيــغــو مـــارادونـ
اجتمع المئات من المشجعين لمشاهدة 

 بالنتيجة.
ً
المباراة وانفجروا فرحا

وتحّول منزل مارادونا القديم في حي 
 
ً
فيا ديفوتو يوم الثالثاء، كما كان معتادا

ــيـــن، مــنــذ  ــتـ ــنـ ــات األرجـ ــاريـ ــبـ فــــي جــمــيــع مـ
مواجهة بولندا في دور المجموعات، إلى 

منطقة احتفاالت للمشجعين.
ــــواب  كــــه الـــحـــالـــيـــون فـــتـــح أبـ

ّ
ــرر مــــال ــ وقــ

»هـــذا المتحف« أمـــام المشجعين، الذين 
يستقبلونهم بالطعام والشراب.

ــاء  ــ ــــالثـ ــثـ ــ وانــــــفــــــجــــــرت األرجـــــنـــــتـــــيـــــن الـ
بالسعادة، في الوقت الــذي تضع عينها 
على األحــد القادم، اليوم الــذي يحلم فيه 
األرجنتينيون برفع البطل ميسي كأس 

العالم.

بوينس آيرس شهدت 
تجّمعات بمئات اآلالف

https://www.aljarida.com/article/8045


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

٤٩

 ٣

٢

١

١

٤

١

١
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٥6 السبت 17 ديسمبر 2022م
الساعة 6:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦٢

الفائز من 
61  و 62

٥7٥٩

6٠

المركز الثالث

العدد ٥٢١٠ / الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢م / ٢١ جمادى األولى ١٤٤٤هـ 08

رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال
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 ٣

٠

١

١

٢

٠

٠
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١
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المغرب تفوز بركالت ترجيحية ٣-٠

المغربكرواتيا
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