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»كرواتيا« »كرواتيا« ثالث العالمثالث العالم
كأس المونديال اليوم بين المد األوروبي والحد الالتينيكأس المونديال اليوم بين المد األوروبي والحد الالتيني

صراع النجمة المونديالية 
 الثالثة بين راقصي 

التانغو والديوك

ميسي ومارادونا... 
»ديجا فو«!

ً»اإلعالميين الخليجيين«: 
مونديال قطر كان استثنائيا

03-02

04

05

06

 يحددون مصير 
ً
11 العبا

نهائي مونديال 2022

https://www.aljarida.com/article/8271
https://www.aljarida.com/article/8329
https://www.aljarida.com/article/8329
https://www.aljarida.com/article/8330
https://www.aljarida.com/article/8316


العدد 5212 / األحد 18 ديسمبر 2022م / 24 جمادى األولى 1444هـ

رياضة
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سكالوني: سكالوني: 
خطتنا واضحةخطتنا واضحة

أعرب مدّرب المنتخب األرجنتيني ليونيل سكالوني أمس، عن 
أمله أن يرفع قائد »ألبيسيليستي« ليونيل ميسي كأس العالم 
في ختام مواجهة فرنسا في المباراة النهائية لمونديال قطر 

2022 اليوم األحد.
وفــي مؤتمر صحافي عشية الــمــبــاراة المنتظرة على ملعب 
لوسيل، قال سكالوني إن »هذه المباراة ستكون األخيرة لميسي، 
ونتمنى أن يرفع الكأس اليوم، ولكن األهم أن نستمتع بأدائه، وأن 

 بالمباراة«.
ً
يستمتع هو أيضا

وعــن تحضيراته لهذه المواجهة، أكــد سكالوني أن »خطتنا 
للعب الــيــوم واضــحــة. نــعــرف كيف نهاجم المنتخب الفرنسي، 

.»
ً
 كبيرا

ً
ونعرف نقاط قوته وسنوليها اهتماما

وأضــاف: »سنحاول أال نصل إلى ركالت الترجيح« على غرار 
ما حصل في المباراة أمام هولندا في ربع نهائي المونديال، لكن 

»إن وقعت، فسنختار األفضل لحسمها«.
وعن الدموع التي ذرفها في الملعب عقب الفوز على كرواتيا في 
نصف النهائي، قال المدّرب الشاب إن »الدموع جزء من ثقافتنا، 
نحن مولعون بكرة القدم، وأعتقد أن لدينا أفضل جمهور حول 
العالم على اإلطالق. كرة القدم أكثر من مجرد رياضة بالنسبة لنا«.
م الــمــهــام مؤقتا فــي عام 

ّ
وكـــان سكالوني )44 عــامــا( قــد تسل

2018 خلفا لخورخي سامباولي، قبل أن يتم تثبيته بعد النتائج 
التي حققها.

ولم يكن لدى سكالوني خبرة سابقة كمدرب رئيسي، وكان من 
ى المسؤولية مدة شهرين فقط، بينما يبحث 

ّ
المفترض أن يتول

االتحاد عن خليفة سامباولي.
ورث سكالوني منتخبا عانى سلسلة خيبات؛ خسارة نهائي 
مونديال 2014 أمام ألمانيا، ونهائي كوبا أميركا أمام تشيلي 
بــركــالت الترجيح فــي 2015 و2016، مــا أدى الــى إعــالن ليونيل 

ميسي اعتزاله الدولي قبل العودة عن قراره بعد شهرين.
وأعجب المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات برؤية سكالوني 
للفريق، باإلضافة إلى وجود مثله األعلى بابلو أيمار في الجهاز 
الفني، إلى جانب زميليه الدوليين السابقين روبرتو أياال ووالتر 

صامويل.
واآلن أصبح سكالوني بالنسبة للكثيرين، المدرب الذي يجمع 

مزيجا من الحنكة التكتيكية لمينوتي وواقعية بيالردو.
وقد يشهد استاد لوسيل تحقيق سكالوني إنجازا لم يصل 

إليه مينوتي أو بيالردو، بإكماله ثنائية كوبا 
أميركا وكأس العالم.

)أ ف ب(

بين »راقصي التانغو« و»الديوك«  صراع النجمة المونديالية الثالثة 
• ُيحسم اليوم على استاد لوسيل• ُيحسم اليوم على استاد لوسيل

تتجه أنــظــار عــشــاق الــســاحــرة المستديرة في 
العالم إلــى ملعب »لوسيل«، الــذي سيكون الليلة 
مسرحا للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم 
لكرة القدم، االستثنائية المقامة حاليا في قطر، 

بين منتخَبي األرجنتين وفرنسا.
ويتطلع المنتخبان األرجــنــتــيــنــي والفرنسي 
إلى تتويج مشواريهما الطويل خالل المونديال 
ــالـــم لــلــمــرة  ــأس الـــعـ ــ ــقـــطـــري بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى كـ الـ
الثالثة في تاريخ كل منهما. وبينما توج منتخب 
األرجنتين باللقب عامي 1978، حينما استضاف 
المونديال على مالعبه، و1986 بالمكسيك، فقد 
أحرز منتخب فرنسا البطولة، عامي 1998، عندما 

نظمها على أرضه، و2018 في روسيا. 
وستكون هذه هي المواجهة الـ11 بين منتخبات 
قـــارتـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة وأوروبـــــــا فـــي نــهــائــي 

ات الـ 10 السابقة  المونديال، حيث شهدت اللقاء
تفوقا ساحقا للمنتخبات الالتينية التي حققت 
الــلــقــب 7 مـــــرات عــلــى حـــســـاب مــنــتــخــبــات الـــقـــارة 
العجوز، التي فازت بثالثة ألقاب فقط على حساب 
منتخبات أميركا الجنوبية. ورغم ذلك، فإنه خالل 
ـــ21 الــســابــقــة فــي كـــأس الــعــالــم، حصلت  الــنــســخ الــ
المنتخبات األوروبية على 12 لقبا في المونديال، 
في حين نالت منتخبات أمريكا الجنوبية 9 فقط.

وقدم المنتخبان األرجنتيني والفرنسي مسيرة 
رائــعــة فــي الــمــونــديــال، الــذي يجرى للمرة األولــى 
في الوطن العربي، استمرت على مدار األيام الـ28 
الماضية، وأصبح كل منهما على بعد لقاء وحيد 
من أجــل معانقة لقب البطولة األهــم واألقــوى في 

عالم كرة القدم. 
وتصدر كال المنتخبين ترتيب مجموعتيهما 

برصيد 6 نقاط، حيث صعدا لــأدوار اإلقصائية 
بعدما حقق كل منهما انتصارين وتلقى خسارة 

وحيدة في الدور األول. 

ميسي وحلم اللقب

ويتطلع »الساحر األرجنتيني« ليونيل ميسي 
لــلــســيــر عـــلـــى نـــهـــج أســــطــــورة مــنــتــخــب »راقـــصـــو 
التانغو«، الــراحــل دييغو مــارادونــا، حينما ألهم 

محبي المنتخب الالتيني، وقاده للتتويج 
بالمونديال آلخر مرة منذ 36 عاما. 

ولعب ميسي )35 عاما( 
دور »المنقذ« لمنتخب 

األرجـــــــــنـــــــــتـــــــــيـــــــــن 
فــــــــي كــــثــــيــــر مـــن 

المواجهات، حيث ساهم بـ 8 أهداف من إجمالي 
12 هدفا أحرزها الفريق طوال مشواره في البطولة 

الحالية. 
وأحرز ميسي، الذي صرح قبل انطالق البطولة 
بأن هذا المونديال سيكون األخير له في مسيرته 
مع منتخب األرجنتين، 5 أهــداف مع الفريق في 
النسخة الحالية لكأس العالم، التي يترّبع على 
قمة الهدافين بها، باالشتراك مع النجم الفرنسي 
الشاب كيليان مبابي، زميله في فريق باريس سان 
جرمان الفرنسي، كما قــام أيضا 
بـ 3 تمريرات حاسمة لزمالئه. 

وأذهـــــــــل مـــيـــســـي الــجــمــيــع 
بــتــمــريــرتــه الــحــاســمــة الــتــي 
ــرز مــن خــاللــهــا زميله  أحـ
ــز،  ــ ــاريـ ــ ــفـ ــ ــان ألـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ جـ

سجل المباريات النهائية
تشهد المباراة النهائية لمونديال قطر صراعا محتدما بين المنتخبين األرجنتيني والفرنسي 

على حصد اللقب الثالث، حيث سبق لهما الفوز بالبطولة األغلى مرتين.
وفيما يأتي سجل المباريات النهائية:

1930: فازت األوروغواي على األرجنتين 4-2 )في األوروغواي(.
1934: فازت إيطاليا على تشيكوسلوفاكيا 2-1 بعد التمديد )في إيطاليا(.

1938: فازت إيطاليا على المجر 4-2 )في فرنسا(.
1950: فازت األوروغواي على البرازيل 2-1* )في البرازيل(.

1954: فازت ألمانيا الغربية على المجر 3-2 )في سويسرا(.
1958: فازت البرازيل على السويد 5-2 )في السويد(.

1962: فازت البرازيل على تشيكوسلوفاكيا 3-1 )في تشيلي(.
1966: فازت إنكلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد )في إنكلترا(.

1970: فازت البرازيل على إيطاليا 4-1 )في المكسيك(.
1974: فازت ألمانيا الغربية على هولندا 2-1 )في ألمانيا الغربية(.

1978: فازت األرجنتين على هولندا 3-1 بعد التمديد )في األرجنتين(.
1982: فازت إيطاليا على ألمانيا الغربية 3-1 )في إسبانيا(.

1986: فازت األرجنتين على ألمانيا الغربية 3-2 )في المكسيك(.
1990: فازت ألمانيا على األرجنتين 1-صفر )في إيطاليا(.

1994: فازت البرازيل على إيطاليا بركالت الترجيح 
3-2 بعد تعادل سلبي )في الواليات المتحدة(.

1998: فازت فرنسا على البرازيل 
3-صفر )في فرنسا(.

2002: فــازت الــبــرازيــل على 
ألــمــانــيــا 2-صـــفـــر )كـــوريـــا 

الجنوبية واليابان(.
2006: فازت إيطاليا على 
فرنسا بــركــالت الترجيح 
5-3 بعد تعادلهما 1-1 في 
الوقتين األصلي واإلضافي 

)في ألمانيا(.
2010: فــــازت إســبــانــيــا على 

هولندا 1-صفر بعد التمديد 
)في جنوب إفريقيا(.

ــا عــلــى  ــيــ ــانــ ــمــ 2014: فـــــــــازت ألــ
األرجـــنـــتـــيـــن 1-صـــفـــر بعد 

التمديد )في البرازيل(.
2018: فــــــــازت فــــرنــــســــا عــلــى 

كرواتيا 4-2 )في روسيا(.
2022: األرجنتين - فرنسا )في قطر(.

يذكر أنــه فــي كــأس العالم 1950، انتهت 
الــنــســخــة بــمــجــمــوعــة مــن أربــعــة منتخبات، 

ــبـــرازيـــل 2-1 في  ــازت األوروغـــــــــواي عــلــى الـ ــ وفــ
المباراة األخيرة التي ُعّدت بمنزلة نهائي.

طريق »التانغو« للنهائيطريق »التانغو« للنهائي
استهل المنتخب األرجنتيني مشواره في البطولة بهزيمة غير متوقعة أمام المنتخب السعودي 
بنتيجة 1-2، وأحرز للخاسر قائده ليونيل ميسي، بينما أحرز للفائز صالح الشهري وسالم الدوسري.
واستعاد منتخب التانغو توازنه بفوز ثمين في الجولة الثانية على المنتخب المكسيكي 0-2، 

أحرزهما ليونيل ميسي، وإنسو فرنانديس، ثم حقق النتيجة ذاتها أمام المنتخب البولندي في 
الجولة الثالثة، وأحرز الهدفين أليكسيس ماك أليستر، وخوليان ألفاريس. 

وفــي الــدور السادس عشر تمكن المنتخب األرجنتيني من تحقيق الفوز على المنتخب 
األسترالي 2-1، أحرزهما ليونيل ميسي، وخوليان ألفاريس، وللخاسر إنسو فرنانديس 

بالخطأ في مرماه.
وفي دور الثمانية، فاز المنتخب األرجنتيني على نظيره الهولندي بركالت الترجيح 
4-3 بعد انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي بالتعادل 2-2، سجل لأرجنتين ليونيل 

ميسي، وخوليان ألفاريس، ولهولندا فاوت فيخهور )هدفان(.
وفــي الــدور نصف النهائي تغلب المنتخب األرجنتيني على منتخب كرواتيا 0-3، 

أحرزها ليونيل ميسي، وخوليان ألفاريس.

٠٠ األرجنتين
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ديشامب: ديشامب: 
منافسنا ليس في المدرجاتمنافسنا ليس في المدرجات
قــــال ديـــديـــه ديـــشـــامـــب الـــمـــديـــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب 
الفرنسي لــكــرة الــقــدم، إن فريقه يــحــاول أال يتشتت 
ــدء الــعــد  ــع بــ تـــركـــيـــزه بـــمـــرض الـــعـــديـــد مـــن العــبــيــه مـ
التنازلي للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم »قطر 
2022« التي تقام اليوم أمام المنتخب األرجنتيني. 

ودخل جميع العبي المنتخب الفرنسي في المران 
األخير قبل مباراة النهائي بعد عودة رافائيل فاران 
وإبراهيما كوناتيه للمجموعة عقب ظهور أعراض 

فيروس اإلنفلونزا عليهما في المعسكر الفرنسي.
وذكر ديشامب للصحافيين: »نحاول أن نتعامل مع 
الموقف بأفضل طريقة ممكنة، نحافظ على هدوئنا 
: »بالطبع كنا نفضل أال نواجه 

ً
وتركيزنا«، مضيفا

هذه الصعوبات، ولكننا نحاول تدبر األمر بأفضل 
طريقة ممكنة بمساعدة فريقنا الطبي«. 

 تــحــديــد مـــن ســيــكــون 
ً
ــدا وتـــابـــع أنـــه مـــن الــمــبــكــر جــ

 لــلــمــشــاركــة مــع المنتخب الــفــرنــســي. نــحــاول 
ً
جــاهــزا

التعايش مع هذا األمر وأن نفعل ما هو ضروري«. 
وزاد: »نعلم أن هــنــاك الكثير مــن الــنــاس يتمنون 
فوز ميسي، ولكننا سنفعل أي شي لتحقيق هدفنا«، 
 أجواء احتفالية في ملعب لوسيل، وهو يعلم 

ً
متوقعا

 وســتــدعــم 
ً
ــدا أن الــجــمــاهــيــر األرجــنــتــيــنــيــة شــغــوفــة جـ

فريقها. 
وقــال: »سيصنعون أجــواء إيجابية وسيشجعون 
فريقهم. من الجيد أن تحظى بمثل هذه األجواء في 
مباراة نهائية بكأس العالم«، لكنه أكد أن »منافسنا 

ليس في المدرجات، ولكن في أرض الملعب«. 
ــن مــســتــقــبــلــه مـــع الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي، أوضـــح  وعـ
المدّرب الذي تسلم مهامه قبل عشرة أعوام ويخوض 
 أن »المنتخب هو أفضل شيء 

ً
ثاني نهائي له تواليا

حدث لي في مسيرتي. إنه شغف على 
 
ً
أعلى المستويات وأنــا سعيد جــدا

لوجودي هنا. أهم شيء هو المنتخب. 
ــا فــــي خــدمــتــه.  ــ ــــيء وأنــ ــــوق كــــل شـ هــــو فـ

نتيجة النهائي لن تؤثر على قراري. ما 
يدور في ذهني هو المباراة فقط«.

صراع النجمة المونديالية الثالثة     بين »راقصي التانغو« و»الديوك« 
• • األرجنتين تتسلح بميسي وفرنسا بمبابي األرجنتين تتسلح بميسي وفرنسا بمبابي 

الهدف الثالث لألرجنتين في شباك كرواتيا، حيث 
انطلق بالكرة من منتصف الملعب في الناحية 
اليمنى، مراوغا أكثر من العب بمهارة رائعة، قبل 
أن يصل بها إلى منطقة الجزاء، ويمرر كرة عرضية 
زاحــفــة لنجم مانشستر سيتي اإلنكليزي، الــذي 

سدد مباشرة في الشباك. 
ويرغب ميسي في عدم تكرار خيبة األمل التي 
تعّرض لها في مونديال 2014 بالبرازيل، الذي 
شهد خــســارة منتخب األرجــنــتــيــن صــفــر- 1 أمــام 
منتخب ألــمــانــيــا فــي الــوقــت اإلضـــافـــي لــلــمــبــاراة 

النهائية بالبطولة.
ورفـــــع ميسي 

رصــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــده 
ــــي  ــفـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

ــدأت بــنــســخــة عــام  مــســيــرتــه بــالــمــونــديــال، الــتــي بــ
2006 فــي ألمانيا، إلــى 11 هــدفــا، ليبتعد بفارق 
هدف وحيد عن معادلة رقم األسطورة البرازيلي 
بيليه في قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال. 
وسيكون ميسي على موعد مع صناعة التاريخ 
حال مشاركته في المباراة النهائية، حيث سينفرد 
بالرقم القياسي كأكثر الاعبين خوضا للمباريات 
 شراكته 

ّ
في تاريخ كأس العالم. ويستعد ليو لفض

مع النجم األلماني السابق لوثر ماتيوس، حيث 
ه الـ 26 في  يخوض قائد منتخب األرجنتين لقاء

مسيرته بالمونديال.

مبابي وجيرو

في المقابل، يدين منتخب فرنسا بفضل كبير 

فـــي بــلــوغــه لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لــلــثــنــائــي مــبــابــي 
وأوليفييه جيرو، اللذين أحرزا مجتمعين 9 أهداف 
من مجموع 13 هدفا أحرزها الفريق بمسيرته في 

كأس العالم الحالية.
ــّدم مــبــابــي أداء الفــتــا خـــال مــشــواره  وبينما قـ
بـــالـــبـــطـــولـــة، عـــقـــب تــســجــيــلــه 5 أهــــــــداف وقــيــامــه 
بتمريرتين حاسمتين، فقد كان جيرو )36 عاما( 
عــنــد ُحــســن الــظــن بـــه، بــعــدمــا نــجــح فــي تعويض 
غياب كريم بنزيمة، الفائز بجائزة )الكرة الذهبية( 
كأفضل العــب فــي العالم هــذا الــعــام، الـــذي حالت 
اإلصابة دون مشاركته في أي مباراة مع الفريق 

بالمونديال.
وأعاد جيرو اكتشاف نفسه في مونديال قطر، 
عقب تسجيله 4 أهــداف، رفع من خالها رصيده 
التهديفي طوال مشواره مع المنتخب الفرنسي إلى 

53 هدفا في 119 مباراة لعبها مع الفريق، ليصبح 
الهداف التاريخي لمنتخب »الديوك« اآلن. 

وكان مبابي على موعد مع إنجاز غير مسبوق 
خال البطولة، عقب تسجيله 9 أهداف في مسيرته 
بكأس العالم، بواقع 5 أهداف في المونديال الحالي 
ــداف فــي الــمــاضــي بــروســيــا، لــيــتــفــوق على  و4 أهــ
بيليه، كأكثر الاعبين تسجيا لألهداف بكأس 
العالم قبل بلوغ 24 عاما، حيث أحرز أيقونة الكرة 

البرازيلية 7 أهداف في هذا العمر. 
وقــرر االتــحــاد الــدولــي لكرة القدم إسناد إدارة 
المباراة للحكم البولندي شيمون مارتشينياك )41 
عاما(، الذي يعاونه كل من باول سوكولينسكي، 
وتوماش ليستكيفيش، وتوماش كفياتكوفسكي. 
)د ب أ(

طريق »الديوك« للنهائيطريق »الديوك« للنهائي

نسى«... 
ُ
نسى«... »ليلة ال ت
ُ
»ليلة ال ت

عنوان حفل الختامعنوان حفل الختام

تـــجـــاوز الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي دور 
المجموعات بالفوز على المنتخب 
األسترالي 4-1، أحــرزهــا أدريــان 
ــيـــرو  ــه جـ ــيــ ــيــ ــفــ ــيــ رابـــــــيـــــــو، وأولــ
ــان(، وكــيــلــيــان مــبــابــي،  ــدفــ )هــ
وللخاسر كريغ غودوين، ثم 
فاز على منتخب الدنمارك 
ــا كــيــلــيــان  ــ ــمـ ــ ــــرزهـ 2-1، أحـ

مــبــابــي )هــــدفــــان(، ولــلــخــاســر أنـــدريـــاس 
كريستنسن، وخسر مباراته الثالثة أمام 
المنتخب الــتــونــســي 0-1، أحــــرزه وهبي 

الخزري.
وتفوق المنتخب الفرنسي على نظيره 
البولندي في الــدور الــســادس عشر 1-3، 
أحرزها أوليفييه جيرو، وكيليان مبابي 
)هدفان(، وللخاسر روبرت ليفاندوفسكي، 

ــاز مــنــتــخــب الـــديـــوك على  وبــصــعــوبــة، فــ
المنتخب اإلنكليزي في دور الثمانية 1-2، 
أحرزهما أوريليان تشواميني، وأوليفييه 

جيرو، وللخاسر هاري كين.
ثـــم تــغــلــب الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي على 
ــــدور نصف  مــنــتــخــب الــمــغــرب 2-0 فـــي الـ
النهائي، أحرزهما تيو هرنانديز، وراندال 

كولو مواني.

يحمل حفل ختام مونديال 2022 في قطر الذي سيقام 
اليوم قبل النهائي الذي يجمع بين فرنسا حاملة اللقب 

واألرجنتين، عنوان: »ليلة ال تنسى«.
وستقام الــمــبــاراة الساعة 6:00 بالتوقيت المحلي 
في ملعب )لوسيل(، وقبلها سيقام حفل الختام الذي 

سيستمر 15 دقيقة.

ووفق المنظمين، سيرمز الحفل من خال الموسيقى 
والشعر إلى الطريقة التي اتحد بها العالم على مدار 

29 يوما في البطولة.
وســيــخــتــتــم الــحــفــل بــأغــنــيــات الــمــونــديــال الــرســمــيــة، 
 Hayya(« حيث سيغني مباشرة دافيدو وعائشة أغنية
Hayya( Better Together« وأوزونـــــا وجــيــمــز أغنية 
»Arhbo« ونورا فتحي وبلقيس ورحمة رياض ومنال 

.»Light the Sky«
ومن المنتظر أن يحضر النهائي نحو 88 ألف مشجع.
)إفي(

فرنسا6

https://www.aljarida.com/article/8329
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األرجنتين
• حارس المرمى

ــتــــون فيال  إيــمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــس )أســ
اإلنكليزي( 2-9-1992، 25 مباراة دولية، فرض 
 خالل التتويج بلقب 

ً
 أساسيا

ً
نفسه حارسا

»كوبا أميركا« األخير، وأنقذ ركلتي ترجيح 
في ربع النهائي ضد هولندا.

• الدفاع
ناهويل مولينا )أتلتيكو مدريد اإلسباني( 
6-4-1998، 26 مباراة دولية، اخترق التشكيلة 
 
ً
في »كوبا أميركا« األخــيــرة، وأصبح العبا
 فــي مــركــز الظهير األيـــمـــن. صنع 

ً
أســاســيــا

الهدف االفتتاحي في مباراة بولندا الحاسمة 
بــدور المجموعات، وافتتح التسجيل ضد 

هولندا في ربع النهائي.
 كريستيان روميرو )توتنهام اإلنكليزي( 
27-4-1998، 18 مباراة دولية، عانى بداية 
البطولة، إلصابة في عضالت فخذه. فقدت 
 بعد استبداله عندما 

ً
 أساسيا

ً
األرجنتين ركنا

كانت متقدمة بهدفين ضد هولندا.
 نيكوالس أوتامندي )بنفيكا البرتغالي( 
12-2-1988، 99 مباراة دولية، يخوض ثالث 
نسخة من كأس العالم بعد غيابه عن 2014، 
خاض كل مباريات األرجنتين في البطولة، 

ويملك خبرة كبيرة في خط الظهر.

ماركوس أكونيا )إشبيلية اإلسباني( 28-
10-1991، 48 مباراة دولية، شارك في 2018، 
 بعد الخسارة االفتتاحية 

ً
وأصبح أساسيا

أمام السعودية. غاب عن نصف النهائي ضد 
كرواتيا لإليقاف.

• الوسط
رودريـــــغـــــو دي بـــــول )أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
اإلسباني( 24-5-1994، 50 مباراة دولية، العب 
محوري في خط الوسط استهل المباريات 
الست فــي الطريق نحو النهائي، رّد الثقة 
لــلــمــدرب ليونيل ســكــالــونــي، بعد تعرضه 

النتقادات في الخسارة االفتتاحية.
 لياندرو باريديس )يوفنتوس اإليطالي( 
29-6-1994، 50 مباراة دولية، لم يكن حضوره 
، لكنه لعب أول ساعة من 

ً
األســاســي دائــمــا

 ،
ً
نصف النهائي ضد كرواتيا، كان محظوظا

 ركلة 
ً
لعدم طرده ضد هولندا، ثم ترجم أخيرا

ترجيحية.
 إنــســو فــرنــانــديــس )بنفيكا البرتغالي(
17-1-2001، 9 مباريات دولية، حصل على 
م  مباراته الدولية األولــى في سبتمبر، وقدَّ
أوراق اعــتــمــاده بــهــدف جــمــيــل كــبــديــل في 
المباراة الثانية من دور المجموعات ضد 

المكسيك.

ــر )بــــرايــــتــــون  ــتـ ــيـــسـ ألـــيـــكـــســـيـــس مـــــــاك الـ
اإلنكليزي( 14-12-1998، 13 مباراة دولية 
لم يشارك في الخسارة ضد السعودية، لكنه 
ل الهدف  استهل كل مباراة بعد ذلك، وسجَّ
االفتتاحي فــي مــرمــى بــولــنــدا. حمل والـــده 

.
ً
كارلوس ألوان األرجنتين سابقا

• الهجوم
لــيــونــيــل مــيــســي )بـــاريـــس ســــان جــرمــان 
الفرنسي( 24-6-1987، 171 مــبــاراة دولية، 
يملك العبقري، حامل 7 كرات ذهبية، طلقة 
أخيرة في عملية البحث عن لقبه العالمي 
األول، بعد تسجيله 5 أهداف حتى اآلن. 37 
 مع األندية، كوبا أميركا وذهبية أولمبية، 

ً
لقبا

 لم تغب عنه سوى 
ً
لكن النجم البالغ 35 عاما
الكأس الذهبية الجميلة.

خــولــيــان ألـــفـــاريـــس )مــانــشــســتــر سيتي 
اإلنكليزي( 31-1-2000، 18 مــبــاراة دولية، 
 في عملية 

ً
ل أربعة أهداف، وكان محوريا سجَّ

عــودة األرجنتين للمنافسة، بعد الخسارة 
.
ً
 بديال

ً
االفتتاحية عندما كان العبا

ألفاريس... »الرجل العنكبوت«
كان خوليان ألفاريس مصدر إلهام 
لألرجنتين فــي مــونــديــال قــطــر، لكن 
في قريته الصغيرة، يحتفى بالالعب 
ـــ »الـــعـــنـــكـــبـــوت« لــتــواضــعــه  الــمــلــقــب بــ

ويوصف بالبطل والسفير.
بــعــد أن بــــدأ الـــمـــونـــديـــال الــقــطــري 
كـــبـــديـــل، شـــق ألـــفـــاريـــس طــريــقــه إلــى 
التشكيلة األساسية من خالل سلسلة 
من العروض الرائعة التي اسهمت في 
انــتــصــارات بــــالده، كما ســّجــل اربعة 

اهداف حاسمة.
من شبه المؤكد أن الالعب البالغ 
من العمر 22 عاما سيبدأ في التشكيلة 
االساسية في نهائي اليوم ضد فرنسا، 

ال بل سيحظى بدور قيادي ومتقدم.
طلق على خوليان ألفاريس لقب 

ُ
أ

العنكبوت بسبب قدرته على التحكم 
بــالــكــرة وإرســالــهــا الـــى الــمــرمــى، مثل 
العنكبوت الذي يمسك ذبابة ويمزقها 

داخل شبكته.
نجح الفاريس في تسجيل هدفين 
فــــي الــــفــــوز 3 - صــفــر عــلــى كــرواتــيــا 
الــثــالثــاء فــي نصف النهائي، إضافة 
إلــــى هــدفــيــه الــســابــقــيــن ضـــد بــولــنــدا 

وأستراليا.

بدأ اللعب لنادي أتلتيكو كالتشين 
الــمــحــلــي الــــذي يــضــم ملعبه مــدرجــا 
رئيسيا واحدا فقط يسع 150 شخصا 

فقط.
أمـــا الـــيـــوم، فيلعب ألــفــاريــس أمــام 
مــا يــقــارب 89 ألــف متفرج فــي استاد 

لوسيل بالدوحة.
يــــبــــرز الـــــمـــــدرج الـــخـــرســـانـــي بــيــن 
الــبــامــبــا األرجنتينية الــشــاســعــة في 
هــذه المنطقة الرطبة، على بعد 800 

كيلومتر من بوينوس آيرس.
يلعب كالتشين بنفس ألــوان ريفر 
ــنـــادي الــــذي أطــلــق مسيرة  بـــاليـــت، الـ
ألفاريس االحترافية قبل انتقاله إلى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي االنــكــلــيــزي. على 
الرغم من تحوله الكبير إلــى الــدوري 
اإلنكليزي الممتاز، أغنى دوري في 
ا بقريته 

ً
العالم، ال يزال ألفاريس مرتبط

األم. قبل بضع سنوات، اشترى شاحنة 
لمدربه األول، رافايل فاراس، لمساعدته 

في وظيفته كرجل توصيل.
وقال فاراس في مقابلة تلفزيونية 
حــديــثــة »لــقــد كــانــت لــفــتــة كــبــيــرة من 
خوليان أن يعطيني الشاحنة. لم أكن 
أتوقع ذلك، لكن مع معرفتي بالشخص 

الـــذي هــو عليه، لــم أتــوقــع أقـــل من 
ذلك«.

قالت دي باربيريس »خوليان 
يــجــعــلــنــا فـــخـــوريـــن. أتـــذكـــر أنــنــي 
علمته الرياضيات واللغة والعلوم 

االجتماعية«.
ــافــــت »لـــكـــن قـــوتـــه كــانــت  وأضــ
الرياضة، حيث كــان يتألق. أنا 

أعشقه«.
تتذكر ممازحة ألفاريس أن 
ا 

ً
الصحافيين سيأتون بحث

عـــن مــقــابــلــتــه »وقـــــد أصــيــب 
بالحرج«.

وقـــــــــال رئــــيــــس الـــبـــلـــديـــة 
المحلي كالوديو غورغيرينو 
»إنه أفضل سفير لدينا. إنه 
مــثــال ألطــفــالــنــا، لــيــس فقط 
لصفاته كالعب ولكن أيضا 

كشخص«.
بدوره يقول عّراب ألفاريس، 

راوول كامبولي »كانت كرة القدم 
دائما أولــويــة خوليان« لكنه كان 

أيضا في الطليعة مدرسيا، مردفا 
»كان حامل علم المدرسة«. 

)أ ف ب(

ليونيل ميسيليونيل ميسي

رودريغو دي بولرودريغو دي بول

خوليان ألفاريسخوليان ألفاريس

ماك اليسترماك اليستر

إنسو فرنانديسإنسو فرنانديس

لياندرو باريديسلياندرو باريديس

ناهويل موليناناهويل مولينا

كريستيان روميروكريستيان روميرو هوغو لوريسهوغو لوريسإيميليانو مارتينيسإيميليانو مارتينيس

نيكوالس أوتامندينيكوالس أوتامندي

ماركوس أكونياماركوس أكونيا

أوليفييه جيروأوليفييه جيرو

عثمان ديمبيليهعثمان ديمبيليه
أوريليان تشوامينيأوريليان تشواميني

كيليان مبابيكيليان مبابي

أدريان رابيوأدريان رابيو

أنطوان غريزمانأنطوان غريزمان
تيو هرنانديزتيو هرنانديز

دايو أوباميكانودايو أوباميكانو

رافايل فارانرافايل فاران

جول كونديهجول كونديه

فيما يلي التشكيلتان األساسيتان المحتملتان لألرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، المقرر اليوم )األحد( على استاد لوسيل.

فرنسا
• حارس المرمى

هــــوغــــو لــــوريــــس )تـــوتـــنـــهـــام اإلنـــكـــلـــيـــزي( 
26-12-1986، 144 مــبــاراة دولــيــة، أكثر العب 
 للمباريات الدولية في تاريخ فرنسا، 

ً
خوضا

 
ً
ر حضورا

َّ
م مستويات مميزة في قطر، ووف قدَّ

 بين الخشبات وأمام دفاع عانى 
ً
 وواثقا

ً
هادئا

اإلصابات.
• الدفاع

جول كونديه )برشلونة اإلسباني( 11-12-
1998، 17 مباراة دولية، ُدفــع إلى التشكيلة 
األساسية بعد أداء مهزوز من بنجامان بافار 
على الجهة اليمنى في المباراة االفتتاحية 
ضــد أســتــرالــيــا. قلب دفـــاع فــي الــعــادة، لكنه 
قـــادر على االنــتــقــال إلــى الممر مــع نــاديــه أو 

المنتخب.
رافايل فاران )مانشستر يونايتد اإلنكليزي( 
25-4-1993، 92 مباراة دولية، قلب دفاع أنيق 
ومــتــمــاســك، أظــهــر صــالبــتــه بــعــد تعافيه من 
اإلصــابــة وعــودتــه إلــى التشكيلة في المباراة 
الثانية، بعد أن كانت مشاركته في البطولة 

مهددة.
دايو أوباميكانو )بايرن ميونيخ األلماني( 
 
ً
27-10-1998، 11 مباراة دولية أصبح أساسيا
بــعــد اســتــبــعــاد بريسنيل كيمبيمبي عشية 

انطالق البطولة. غاب عن نصف النهائي ضد 
المغرب بسبب المرض، لكن يتوقع أن يشارك 

في النهائي.
تيو هرنانديز )ميالن اإليطالي( 1997-10-6، 
12 مــبــاراة دولــيــة حــل بـــداًل مــن شقيقه لوكا، 
الظهير األيسر الــذي تعرض إلصابة خطيرة 
 
ً
بركبته في النهائيات الحالية. يكشف أحيانا
موقعه، ويعرض دفاعه للخطر، لكنه يتمتع 
بــديــنــامــيــة هــجــومــيــة جــعــلــتــه يــســجــل هــدف 

االفتتاح ضد المغرب.
• الوسط

أوريليان تشواميني )ريال مدريد اإلسباني( 
27-1-2000، 20 مباراة دولية العــب في غاية 
التأثير بخط الــوســط المنقوص مــن نغولو 
 بعيد المدى 

ً
ل هدفا كانتي وبول بوغبا. سجَّ

أمام إنكلترا في ربع النهائي، قبل أن يتسبب 
بركلة جزاء.

أدريــــان رابــيــو )يوفنتوس اإليــطــالــي( 4-3-
1995، 34 مباراة دولية رفض اعتماده ضمن 
تشكيلة احتياطية في 2018. العــب وســط ال 
يتعب وحظي بمونديال الفــت، لكنه غاب عن 
نصف النهائي، بسبب فيروس ضرب المنتخب 

األزرق.
أنطوان غريزمان )أتلتيكو مدريد اإلسباني( 

21-3-1991، 116 مباراة دولية أحد اكتشافات 
الــمــونــديــال فــي مــركــز مــتــأخــر بــخــط الــوســط، 
مقارنة مع قدراته ومواقعه الهجومية السابقة. 
 منذ أكثر من سنة، لكنه صنع 

ً
لم يسجل دوليا

هدف الفوز أمام إنكلترا، وكان مصدر نجاعة 
أمام المغرب.
• الهجوم

 عــثــمــان ديمبيليه )بــرشــلــونــة اإلســبــانــي(
15-5-1997، 34 مباراة دولية سرعته ومهارته 
على الجبهة اليمنى تقلقان دفـــاع الخصوم 
باستمرار. استهل كل المباريات، باستثناء 

واحدة.
ــان جـــرمـــان( ــ  كــيــلــيــان مـــبـــابـــي )بــــاريــــس سـ

20-12-1998، 65 مباراة دولية، متصدر ترتيب 
الهدافين بالتساوي مع ميسي )5(، ويأمل أن 
يصبح أصغر العــب يحرز اللقب مرتين منذ 
األسطورة البرازيلية بيليه في 1962. لم ينجح 
أحد نجوم 2018 في الوصول إلى الشباك أمام 

إنكلترا والمغرب.
أوليفييه جيرو )ميالن اإليطالي( 1986-9-30، 
119 مباراة دولية أفضل مسجل بتاريخ فرنسا 
)53(. نقطة االرتكاز في خط الهجوم، ويسمح 
لمبابي بإجراء المناورات. سجل أربعة أهداف 

حتى اآلن، ويبحث عن لقبه الثاني.

 يحددون مصير نهائي مونديال 20222022  
ً
 يحددون مصير نهائي مونديال          العبا
ً
1111           العبا

هرنانديز المحارب غير المتوقع
استدعي بداية كبديل ألخيه األكبر 
فــي مــركــز الظهير األيـــســـر، لكن 
بــعــد إصـــابـــة لــوكــا لــبــس تيو 
هرنانديز زي المحارب لقيادة 
فرنسا إلى نهائي كأس العالم 
2022 في قطر، مظهرا صفات هجومية 
مهمة وهــدف االفتتاح في نصف النهائي ضد 

المغرب.
وكــأن تسجيل مدافع فرنسي في مــبــاراة نصف 
نــهــائــيــة مـــن بــطــولــة كــبــرى بـــات تــقــلــيــدا فـــي منتخب 
»الديوك«: جان فرانسوا دوميرغ في كأس أوروبا 1984، 
ليليان تورام في كأس العالم 1998، صامويل أومتيتي 

قبل 4 سنوات في روسيا.
في قطر، ساهم ظهير ميالن اإليطالي في قيادة 
الزرق إلى النهائي الثاني تواليا، لمواجهة األرجنتين 
ــــد فـــي مــبــاراتــه الــثــانــيــة عــشــرة فــقــط مع  الـــيـــوم االحـ

المنتخب.
أمام شاشته، استمتع لوكا بكرة نصف أكروباتية 
سددها تيو بقدمه اليسرى في الدقيقة الخامسة، عندما 
استغل كرة مرتدة من المدافع أشرف داري إثر تسديدة 

لكيليان مبابي.
بالنسبة ألبطال العالم، كان هذا هو السيناريو المثالي: 
َمن غير المدافع الختراق الجدار المغربي؟ كان هذا 
الهدف األول في مرمى »أسود األطلس« في البطولة 
من قــدم العــب خصم، والثاني بعد األول الذي 

سجله مدافعه نايف أكرد بالخطأ في مرماه في المباراة 
ضد كندا 1-2 بالجولة الثالثة.

وبتسجيله بعد 4 دقائق و39 ثانية، أصبح تيو أسرع 
هــــداف فــي نــصــف نــهــائــي كـــأس الــعــالــم مــنــذ عـــام 1958، 
وتحديدا منذ البرازيلي فافا بعد دقيقتين ضد فرنسا 

بالذات، وفق موقع »أوبتا« لإلحصاءات.
ويتمتع الــالعــب، البالغ 25 عــامــا، بــقــدرة هائلة على 
إحــداث فــارق في الهجوم، على عكس شقيقه، الــذي نشأ 

في مركز قلب الدفاع.
في 12 مباراة، شارك تيو في ثمانية أهــداف، مسجال 
هدفين و6 تمريرات حاسمة، بما فيها اثنتان في مونديال 

قطر، ألدريان رابيو ومبابي.
ويعتبر ذلك رقما قياسيا، إذ لم يتمكن أي مدافع فرنسي 
أبــدا من تحقيق هــذه الفعالية الهجومية خــالل أول 12 

مباراة له بقيمص المنتخب.
ومنذ وصوله إلى ميالن في 2019، سجل 20 هدفا و19 
تمريرة حاسمة، ويقر بأنه يتعلم من أخيه لتحسين أدائه 

الدفاعي، نقطة ضعفه.
وللتعويض عن تمركز غير مثالي في كثير من األحيان 
وبعض األخطاء، يظهر تيو عن شجاعة وعدوانية في 
جميع المبارزات الثنائية، ويعّبر عن غضبه على أرض 

الملعب وال يخشى المواجهة.
)أ ف ب(

https://www.aljarida.com/article/8329


 مـــضـــت مـــنـــذ آخـــر 
ً
ــا 36 عــــامــ

مـــرة هيمنت فيها األرجنتين 
عــلــى الــمــونــديــال، كـــان ذلـــك في 
الــمــكــســيــك عـــام 1986، بــقــيــادة 
ــالــــدة ديــيــغــو  ــــورة الــــخــ ــطــ ــ األســ
أرمـــانـــدو مـــارادونـــا، أشــهــر من 
 على ظهر 

ً
حمل رقم 10 مطبوعا

قميصه. 
ويتكرر الــتــاريــخ بحذافيره 
ــي قـــطـــر 2022 مــثــل   فــ

ً
ــــددا ــــجـ مـ

»ديــجــا فــو« )مصطلح فرنسي 
يعني سبق الرؤية( مع وجود 
أســـطـــورة أرجــنــتــيــنــيــة أخــــرى؛ 
 قميص 

ً
ليونيل ميسي، مرتديا

الحسم والقيادة فيما يخوض 
نهائي كأس العالم وفي جعبته 
خمسة أهــداف وصناعة ثالثة 
أخرى على مدار ست مباريات.
لــم يكن ميسي قــد ُولـــد بعد 
ــا  ــ ــارادونــ ــ فـــيـــمـــا كــــــان يـــكـــتـــب مــ
 باسمه في كتاب تاريخ 

ً
فصال

كـــــــرة الـــــقـــــدم خـــــــالل مــــونــــديــــال 
المكسيك 1986 حين كان يقود 
»األلـــبـــيـــســـيـــلـــيـــســـتـــي« ويـــحـــرز 
ــمــحــى مــن الـــذاكـــرة، 

ُ
 ال ت

ً
أهـــدافـــا

وتتجاوز كل حــدود المعقول، 
مثل ذلك الهدف الخرافي حين 
راوغ الـــمـــنـــتـــخـــب اإلنـــكـــلـــيـــزي 
 دون أن يتمكن 

ً
بالكامل تقريبا

أحــد مــن إيــقــافــه، ويختتم تلك 
الهجمة بهدف ال تسقط روعته 
بـــالـــتـــقـــادم فـــي شـــبـــاك إنــكــلــتــرا 
ــاء الــفــريــقــيــن  ــقــ ــــالل لــ )2-1( خــ
بــربــع نهائي تلك النسخة من 

المونديال.
يحمل ميسي في قطر 2022 
ــا فــي  ــ ــارادونــ ــ نـــفـــس جـــيـــنـــات مــ
المكسيك 1986، روح القيادة 
والــمــســؤولــيــة وحــتــى الضغط 
نفسه الــواقــع على نجمين من 
الطراز العالمي داخل الملعب. 
بل يتشاركان في قصر القامة 
ــك؛ كــــــان طــــــول مـــــارادونـــــا  ــ ــذلـ ــ كـ
1.67 متر، أقصر بسنتيمترات 
معدودة من ابن روساريو، الذي 
تــبــلــغ قــامــتــه 1.70 مــتــر. وهما 
، رغم إجادتهما 

ً
أعسران أيضا

اللعب بكلتا القدمين. واالثنان 
ال غبار عليهما بالطبع.

الملحمة مع األرجنتين

ث األرقـــام عــن نفسها،  تتحدَّ
لــــــتــــــســــــرد قــــــصــــــة مـــــــــــارادونـــــــــــا 
ـــرهـــا مع 

َّ
والــمــلــحــمــة الـــتـــي ســـط

األرجــنــتــيــن. مـــن دونــــه لـــم يكن 
ــذهـــب  ــيـ ــي« لـ ــتــ ــســ ــيــ ــلــ ــســ ــيــ ــبــ »األلــ
أبــــعــــد مــــن دور الـــمـــجـــمـــوعـــات. 
منح مــارادونــا زميله خورخي 
فــالــدانــو تمريرتين سحريتين 
ــــرز مــنــهــمــا هــدفــيــن، وثــالــثــة  أحـ
ــيــــري كـــي يــفــوز  ــكــــار روجــ ألوســ
األرجنتينيون 3-1 على كوريا 
الجنوبية، وأمام بلغاريا صنع 
الهدف الثاني، الذي حمل توقيع 
خورخي بوروتشاغا، ثم أحرز 
 في شباك إيطاليا، ليدرك 

ً
هدفا

»األلبيسليستي« التعادل بعد 
ــانــــدرو  ــيــــســ ــــدف ألــ ــهـ ــ الــــتــــأخــــر بـ
ألتوبيلي، لينتزع الفريق صدارة 
المجموعة األولــى، بعد أن كان 

في الوصافة.
 مع 

ً
وكما كان مارادونا فارقا

األرجنتين، فعل ميسي الشيء 
ذاته خالل دور المجموعات من 
قطر 2022. لــم يستأثر لنفسه 
ــــوى ذلـــك  بــــإحــــراز األهـــــــــداف، سـ
الـــذي هــز بــه شــبــاك الــســعــوديــة 
)1-2( في أول جولة. وحتى بعد 
الــهــزيــمــة مـــن الــفــريــق الــعــربــي، 
أظهر حس القيادة، بعد تصاعد 
حـــــدة الـــضـــغـــط وثــــقــــل الـــخـــوف 
من الفشل، قبل أن يفك شيفرة 
دفاعات المكسيك بهدف )64(، 
ثم أهدى إنزو فرنانديز تمريرة 

الهدف الثاني )87(.
ــاوز دور  ــ ــجــ ــ ــد تــ ــعــ ــــى بــ ــتـ ــ وحـ
ــــول إلـــى  ــــوصـ الـــمـــجـــمـــوعـــات والـ
األدوار اإلقـــصـــائـــيـــة، حـــيـــث ال 
مــجــال للخطأ، أثــبــت مــارادونــا 
وميسي أنهما ينتميان إلى فئة 
خاصة من الالعبين. مارادونا 
في المكسيك 1986 وميسي في 
قطر 2022. أحرز مارادونا أربعة 

من 
ُ
 بين ث

ً
أهـــداف وصــنــع هــدفــا

النهائي إلى المباراة الفاصلة، 
ـــل مــيــســي ثـــالثـــة أهــــداف  وســـجَّ
)منها اثنان من نقطة الجزاء(، 
وصــنــع هدفين منذ الــفــوز 1-2 
على أستراليا حتى التغلب على 
كرواتيا 3-0 في نصف النهائي.

المكسيك 1986

الزمان: المكسيك 1986، ربع 
النهائي. المكان: ملعب أزتيكا. 
بعد انتصار عصيب 1-0 على 
ـــمـــن الــنــهــائــي 

ُ
أوروغــــــــواي فـــي ث

بــهــدف بـــدرو بــاســكــولــي، كانت 
األرجنتين بصدد اختبار قوي 
 أمـــام 

ً
ومــواجــهــة حــســاســة جــــدا

ــــع دقـــائـــق فحسب  إنــكــلــتــرا. أربـ
ــا يـــحـــتـــاجـــه  ــ ــل مــ ــ ــي كــ ــ ــــت هــ ــانـ ــ كـ
مـــــارادونـــــا كــــي يــصــعــق شــبــاك 
اإلنكليز بهدفه األول واألشهر 
فــي الــتــاريــخ بــيــده، أو مــا أطلق 
 لقب »يــد الــرب« في 

ً
عليه الحقا

الــدقــيــقــة 51، ثـــم هــدفــه الــثــانــي 
الــرائــع الـــذي مــر فيه مــن جميع 
، قبل أن 

ً
العبي إنكلترا تقريبا

ُيودع الكرة داخل الشباك وسط 
ذهول الكل.

وتــكــررت ثنائيات مــارادونــا 
 في نصف النهائي أمام 

ً
مجددا

63(، لــيــضــع  52( و) بــلــجــيــكــا )

منتخب بالده في النهائي على 
مسافة خطوة واحدة من اللقب. 
وفي المباراة النهائية كان يوم 
 على 

ً
29 يــونــيــو 1986 شـــاهـــدا

تفرد ابــن مدينة النــوس، فبعد 
تقدم الفريق الالتيني بثنائية، 
تــدرك ألمانيا الغربية التعادل 
بــهــدفــي كـــارل هــايــنــز رومنيغه 
ورودي فولر في الوقت القاتل 
)74( و)82( على الترتيب، لكن 
مارادونا أبى حتى لعب الوقت 
ــدأ الــهــجــمــة الــتــي  ــافـــي، وبــ اإلضـ
أنــهــاهــا خــورخــي بــوروتــشــاجــا 
فـــي مـــرمـــى الــــحــــارس األلــمــانــي 

شوماخر )85(.
وضـــــــع مـــــــارادونـــــــا بــصــمــتــه 
 
ً
على 10 مــن إجــمــالــي 14 هدفا

ــا األرجــــــنــــــتــــــيــــــن فـــي  ــهــ ــتــ ــلــ ســــجــ
مــونــديــال 1986 بــواقــع 71 في 
 
ً
المئة، ليصبح بالتالي عنصرا
 فــي خمسة مــن سبعة 

ً
حــاســمــا

ــريـــق فــي  ــفـ لــــقــــاءات خـــاضـــهـــا الـ
ــمــــونــــديــــال، ســــــواء مــــن حــيــث  الــ
إحراز أو صناعة األهداف التي 
منحت األرجنتين فرصة التقدم 
أو حسمت النتيجة لمصلحتها. 
ــر، حتى  فــعــل ميسي نــفــس األمــ
اآلن، فــي ثــمــاٍن مــن إجمالي 12 

مناسبة بمعدل 66 في المئة.
فقد أحرز ميسي الهدف األول 
لــأرجــنــتــيــن بــمــرمــى أســتــرالــيــا 

من النهائي، ولواله 
ُ
)2-1( في ث

، أو ربما 
ً
لكان الفوز تأخر كثيرا

. وفي 
ً
ر سير المباراة تماما تغيَّ

مـــواجـــهـــة هـــولـــنـــدا خـــــالل دور 
ربـــع الــنــهــائــي، أكـــد »الــبــرغــوث« 
أهــــمــــيــــتــــه، بــــتــــمــــريــــرة ســـحـــريـــة 
لـــنـــاويـــل مــولــيــنــا، الـــــذي وضــع 
األرجنتينيين في المقدمة، قبل 
أن يــســجــل لــيــو الـــهـــدف الــثــانــي 
من ضربة جــزاء. وأثــنــاء نصف 
النهائي أمام كرواتيا، افتتح ابن 
روساريو التسجيل بهدف أول 
، وصنع 

ً
من ضربة جــزاء أيــضــا

الهدف الثالث، الذي حمل توقيع 
 عــن 

ً
ــز، فـــضـــال ــاريــ ــفــ ــيـــان ألــ خـــولـ

مشاركته فــي الهجمة المرتدة 
التي جاء منها الهدف الثاني.

ــااًل، وبــالــمــقــارنــة بين  ــمــ وإجــ
مــــــارادونــــــا بــالــمــكــســيــك 1986 
وميسي في قطر 2022، يتساوى 
 فـــي مــحــاوالت 

ً
ــنـــان تــقــريــبــا االثـ

الــتــســديــد عــلــى الــمــرمــى )4.25 
مــرات للمباراة لميسي، و4.29 
مرات لمارادونا(، لكن من حيث 
المساهمات الهجومية وتوزيع 
الكرة، فإن الكفة تميل لمصلحة 
 فيما يتعلق 

ً
دييغو، خصوصا

بــــالــــمــــراوغــــات، بــــواقــــع 12.86 
مراوغة للمباراة الواحدة، مقابل 
3.93 لميسي، ومعدل نجاح تلك 
الـــمـــراوغـــات )7.57 لـــمـــارادونـــا، 

مــقــارنــة بــــ 2.36 لــمــيــســي(. لكن 
األخـــيـــر يــتــفــوق مـــن حــيــث عــدد 
مـــحـــاوالت الـــمـــراوغـــة، رغـــم ذلــك 

فإن نسبة نجاحه في ذلك أقل.

تفوق في التمريرات

ويتفوق ميسي على مواطنه 
حــتــى اآلن فــي عـــدد الــتــمــريــرات 
ــــالل مـــونـــديـــال قـــطـــر بــمــعــدل  خـ
39.18 محاولة تمرير لكل لقاء، 
مقابل 29.86 محاولة لمارادونا 
أثــــــنــــــاء مـــــونـــــديـــــال الـــمـــكـــســـيـــك 
1986، لــكــن نــجــم الثمانينيات 
والتسعينيات يمتاز من حيث 
الـــتـــمـــريـــرات الـــحـــاســـمـــة، بــواقــع 
3.86 لــكــل مـــبـــاراة، مــقــابــل 2.83 
تمريرة حاسمة لميسي. كما أن 
مــارادونــا فــاز في الــصــراع على 
الكرة بمعدل 17.86 مرة، مقارنة 

بـ 6.45 مرات لميسي اآلن.
ُيعد »قطر 2022« هو خامس 
مونديال يخوضه ميسي منذ 
أول ظهور له في ألمانيا 2006 
 ،

ً
ــان ُعـــمـــره وقــتــهــا 18 عـــامـــا ــ وكـ

ـــ 19 تــحــت إمــرة  ويــقــتــرب مــن الـ
خوسيه بيكرمان، لكن الفريق 
ع البطولة من ربع النهائي،  ودَّ
وفـــي جــنــوب إفــريــقــيــا 2010 لم 
يـــســـتـــطـــع »األلــبــيــســيــلــيــســتــي« 
، بعد 

ً
تجاوز ربع النهائي أيضا

الــخــســارة الكبيرة 4-0 على يد 
ألــمــانــيــا، وفـــي الـــبـــرازيـــل 2014 
اضــطــر ميسي ورفــاقــه للقبول 
ــة، بــــعــــد الــــخــــســــارة  ــ ــافـ ــ ــالـــــوصـ ــ بـ
ــام ألــمــانــيــا مــرة  فــي الــنــهــائــي أمـ
أخرى 0-1 بهدف ماريو غوتزه، 
وخـــرج المنتخب الالتيني من 
الــمــونــديــال الــروســي فــي 2018 
ــمــن النهائي بنتيجة 4-3 

ُ
مــن ث

لــفــرنــســا، الــتــي تــوجــت باللقب 
، والتي تجمعه بها مباراة 

ً
الحقا

النهائي اليوم )األحد( في ملعب 
لــوســيــل. خـــاض مــيــســي جميع 

المباريات كاملة )570 دقيقة(.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــمــــارادونــــا، 
فـــقـــد كــــــان »الـــمـــكـــســـيـــك 1986« 
هــــو ثــــانــــي مــــونــــديــــال لـــــه، بــعــد 
إسبانيا 1982 حين شــارك في 
خــمــســة لـــقـــاءات عــلــى األراضــــي 
اإلســبــانــيــة، قــبــل أن ينفجر في 
النسخة التالية، ويتخطى كل 
التوقعات منذ المباراة األولــى 
فـــي دور الــمــجــمــوعــات وحــتــى 
الــمــبــاراة النهائية. خــاض 630 

.
ً
دقيقة أساسيا

ــان مـــــارادونـــــا هــــو الـــفـــارق  ــ كـ
الذي نقل األرجنتين إلى منصة 
ــد ميسي  الــتــتــويــج، فــهــل يــجــسِّ

ملحمة مارادونا 1986؟
 )إفي(

 نستحق اللقب
ً
لوريس: نحن أيضا

قد يصبح هوغو لوريس، اليوم، أول قائد 
يرفع كأس العالم مرتين، وهو شرف يضعه 
الحارس الفرنسي في خدمة فريقه الــذي أكد 
أنــــه مــســتــعــد لــلــتــتــويــج بــالــلــقــب عــلــى حــســاب 
ــــذي يــعــتــقــد  األرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي الــ

الجميع أنه يستحق الفوز به.
وقــال لوريس: »ميسي العب عظيم، نعرف 
كلنا ما الذي يعنيه في تاريخ هذه الرياضة. 
ــاراة بـــيـــن مـــنـــتـــخـــَبـــي فــرنــســا  ــ ــبــ ــ لـــكـــن هــــــذه مــ
واألرجنتين، هناك العبون آخرون. نحن أيضا 

نريد كتابة تاريخنا«.
وأضـــاف حـــارس »تــوتــنــهــام« اإلنــكــلــيــزي أن 
األرجنتين لديها »فريق منظم للغاية، ويتمتع 
بالقوة البدنية والشراسة على حامل الكرة، 

ويلعب بشكل رائع في الشطر الهجومي«.
وأكد: »لطالما كانت لديهم أسماء بارزة على 
مــدار تاريخهم، مثل مــارادونــا واآلن ميسي، 
وهــو مــا يــؤدي إلــى رفــع سقف التوقعات. إال 
أنه من المهم أن تلعب نهائي المونديال حين 

تكون فرنسيا كذلك«.
واعتبر الحارس المخضرم أن الفوز على 
من نهائي مونديال 2018 يجب 

ُ
األرجنتين في ث

أن يكون مصدر إلهام ليس أكثر، ألن »التوقيت 
وكذلك الموقف مختلف«.

ــــرف الــتــتــويــج  وتـــابـــع: »أحـــظـــى بــمــزيــة وشـ
ــــز اآلن على  بــالــلــقــب فـــي 2018، إال أنـــنـــي أركـ

الحاضر، ما حدث في السابق لم يعد له وجود. 
نريد إنهاء هذه المغامرة على أكمل وجه«. 

وأكد: »نعلم أن الشعب الفرنسي سيدعمنا، 
وال نهتم بأي شيء آخر. لم يثق بنا الكثير من 
الــنــاس، ولكننا عدنا للمشاركة فــي المباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة. ســنــفــعــل أي شـــــيء لـــلـــفـــوز بــهــذه 

المباراة«.
ــاف: »أعــتــقــد أنـــه بــفــضــل األدريــنــالــيــن  ــ وأضـ

واإلثارة، سنشعر أننا جاهزون كلنا للمشاركة 
فــي الــمــبــاراة، وسنشعر أنــنــا جــاهــزون لبذل 
أقصى ما عندنا لكي ننتصر في هذه المعركة 

األخيرة«.
وأكـــد: »ال تــكــون مستعدا دائــمــا لمثل هذه 
األمور، ولكننا نحاول أن نستعد للقاء بأفضل 
طــريــقــة مــمــكــنــة... وبــالــطــبــع نــحــن متحمسون 
للعب في نهائي كأس العالم«.       )إفي(

ميسي ومارادونا... ميسي ومارادونا... 
    »ديجا فو«!»ديجا فو«!

لوحة جدارية تجمع مارادونا وميسي في العاصمة األرجنتينية »بوينس آيرس«

ميسي في قطر 
2022 يحمل نفس 

جينات مارادونا في 
المكسيك 1986

ليونيل أظهر حس 
القيادة بعد تصاعد 

حدة الضغط 
جراء الهزيمة من 

السعودية

ساهم في 66% من 
 أهداف األرجنتين 

الـ 12 بهذا المونديال 
حتى اآلن

ً
إيميليانو مارتينيز: المشوار كان وعرا

أكد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى 
المنتخب األرجنتيني ليونيل سكالوني، 
أن مشوار الفريق في هذا المونديال كان 
مصحوبا بالعديد من الصعوبات وذلك 
قبل مواجهة فرنسا بــالــمــبــاراة النهائية 

لمونديال قطر 2022 اليوم.
وفــي مؤتمر صحافي عشية الــمــبــاراة 
ــلــــعــــب لــــوســــيــــل فــي  ــرة عــــلــــى مــ ــظــ ــتــ ــنــ ــمــ الــ
العاصمة القطرية الدوحة، قال مارتينيز 
 ،»

ً
إن »ما نمر به هو تجربة مجنونة جــدا

 أمام السعودية، 
ً
: »خسرنا افتتاحا

ً
مضيفا

لــكــن بــقــيــنــا عــلــى حــمــاســتــنــا وتصميمنا 
ا من مباراة إلى أخرى. 

ّ
ومثابرتنا، وتحسن

أمام وبولندا والمكسيك لعبنا كأننا في 
 
ً
الــمــبــاراة الــنــهــائــيــة، وأمــــام هــولــنــدا أيــضــا
ولــكــن أخــذونــا إلــى الــركــالت الترجيحية، 

.»
ً
وبالتالي فالمشوار كان وعرا

وتابع »لكننا أردنا أن نناضل ونكافح 
مـــا بــعــد الـــســـعـــوديـــة وأن نـــبـــذل قــصــارى 
جهدنا لنلعب المباراة النهائية، وها نحن 

 من الخطوة األخيرة«.
ً
اآلن قريبون جدا

ويــعــتــبــر مـــشـــوار مــارتــيــنــيــز الــريــاضــي 
غــريــبــا نــوعــا مـــا، فــحــارس الــمــرمــى قضى 
وقته فــي أرســنــال فــي الغالب على سبيل 
ــارة فــي الـــدرجـــات الــدنــيــا اإلنكليزية  ــ اإلعـ
 نحو مسيرة هامشية، قبل أن 

ً
وبدا متجها

يتعاقد معه أستون فيال مقابل 20 مليون 
جنيه إسترليني )24.5 مليون دوالر( في 

سبتمبر 2020.
 وبحلول 

ً
وأصبح حارس فيال أساسيا

ــم ظـــهـــر كـــخـــيـــار أول  ــمـــوسـ نـــهـــايـــة ذلـــــك الـ
لــأرجــنــتــيــن، حــيــث شـــارك ألول مـــرة بعد 
ــه ألول مــــرة. ــائـ ــدعـ ــتـ 10 ســــنــــوات مــــن اسـ

على مدار الموسم الماضي، رسخ نفسه 

الـــحـــارس االول لــأرجــنــتــيــن بـــال مـــنـــازع. 
ويبقى ان يساهم في احراز منتخب بالده 
الى اللقب الثالث في تاريخها بعد عامي 
1978 و1986 ليرسخ اسمه باحرف ذهبية 

في صفوف منتخب بالده.

https://www.aljarida.com/article/8320
https://www.aljarida.com/article/8318
https://www.aljarida.com/article/8316
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ً
»اإلعالميين الخليجيين«: مونديال قطر كان استثنائيا

الشمالي: مكاسب ال يمكن حصرها... وأعظم تجربة يعيشها إعالمي رياضي

أجمع المتحدثون في ندوة »مكاسب 
اإلعـــــــــــــــام الــــخــــلــــيــــجــــي مـــن 
مـــونـــديـــال قــطــر 2022«، 
الــتــي نظمها االتــحــاد 
الـــخـــلـــيـــجـــي لـــإعـــام 
الرياضي، الخميس، 
بـــالـــمـــركـــز اإلعـــامـــي 
لــلــدولــة المستضيفة 
بمنطقة مشيرب، أن 
مونديال قطر كان 

استثنائيا من جميع النواحي، ويفخر 
به كل عربي ومسلم. وأكد المتحدثون؛ 
رئـــيـــس االتــــحــــاد الــخــلــيــجــي لـــإعـــام 
الــريــاضــي، الــعــمــانــي ســالــم الحبسي، 
ورئيس تحرير جريدة لوسيل، نائب 
رئـــيـــس االتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــصــحــافــة 
الـــريـــاضـــيـــة، مــحــمــد حـــجـــي، والــمــديــر 
الــعــام للقنوات الرياضية السعودية، 
غانم القحطاني، والمؤرخ واإلعامي 
الــريــاضــي الــقــطــري ســلــطــان الــجــاســم، 
ورئيس القسم الرياضي بـ »الجريدة«، 
المحلل بقناة بي إن سبورت، الزميل 
عبدالكريم الشمالي، أن مكاسب اإلعام 
الــخــلــيــجــي مـــن مـــونـــديـــال قــطــر 2022 
كانت عديدة بفضل التسهيات التي 
قّدمتها قطر لإعاميين، ووجود 
ــلــــى أعـــلـــى  مـــــراكـــــز إعــــامــــيــــة عــ

مــســتــوى، وتــوفــيــر األجــــواء المناسبة 
والمريحة لعمل اإلعاميين.

أدار الندوة عضو المكتب التنفيذي 
لاتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية، 
المذيع والمعلق بقناة عمان الرياضية، 
الــعــمــانــي أحــمــد الــكــعــبــي، الــــذي رحــب 
ــال »إنــنــا  ــ ــة، وقـ ــدايـ ــبـ بــالــحــضــور فـــي الـ
ــذا  ــلـــى هـ ــــارك ألنـــفـــســـنـــا عـ ــبـ ــ جـــمـــيـــعـــا نـ
ــتـــاريـــخـــي  ــالــــي الـ ــمــــونــــديــ الـــتـــنـــظـــيـــم الــ
واالستثنائي، الذي أشاد به الجميع من 
العبين وإعاميين«، مؤكدا أنه »شرف 
كبير لنا أن تنظم دولة قطر حدثا كبيرا 

بهذه الروعة«. 
وقــال الحبسي إن »منظومة العمل 
ــامــــت بــتــغــطــيــة الـــحـــدث  الـــخـــلـــيـــجـــي قــ
الــعــالــمــي بــطــريــقــة اســتــثــنــائــيــة، وقــد 
ــة الـــتـــي  ــرســ ــشــ تــــصــــدت لـــلـــهـــجـــمـــات الــ

انطلقت عام 2010 مع فوز قطر بتنظيم 
مــونــديــال 2022، واستطعنا التعامل 

برقي، ورددنا عليها بالوقائع«.
وقـــال حــجــي: لــم نشهد بطولة كرة 
قدم فقط، لكن شهدنا مهرجانا كرويا 
ــانــــات تـــغـــطـــي مــعــظــم  ــيـــرا ومــــهــــرجــ ــبـ كـ

مناطق الدوحة.
ــاد  ــائــــا: الــجــمــيــع أشــ واســـتـــطـــرد قــ
بالتنظيم القطري االستثنائي، وهذا 

 على المشككين والحاقدين.
ً
كان ردا

وأكد الجاسم أن قطر منارة رياضية 
كبيرة، جــاهــزة الستضافة أي بطولة 

عالمية في أي وقت.
وقـــال: استقبلت قطر حــشــدا كبيرا 
من الجماهير من جميع أنحاء العالم، 
وقد انبهروا باألخاق العربية السمحة 

وحسن االستقبال وكرم الضيافة.

ــد الــقــحــطــانــي أن قــطــر تــفــوقــت  ــ وأكـ
تــفــوقــا كــبــيــرا ورائـــعـــا وفـــي الــبــطــوالت 
القادمة سيقولون »وين أيام مونديال 
ــواء مــــن حـــيـــث الــتــنــظــيــم أو  ــ قــــطــــر«، ســ

المستويات الفنية.

الشمالي: مكاسب عديدة

مــن جانبه، قــال الزميل عبدالكريم 
الشمالي: »إذا كنا نريد ذكر المكاسب 
لـــإعـــام الــخــلــيــجــي مـــن تــنــظــيــم قطر 
للمونديال، فهي عديدة، ولن نستطيع 
حصرها في مدة قصيرة المدى؛ فعلى 
مستوى الشارع الرياضي؛ هذه أعظم 
ــــي، ألنـــك  ــــامـ تـــجـــربـــة يــعــيــشــهــا أي إعـ
لــن تشعر بـــأي غــربــة، فعندما نغطي 
بطولة أخرى نحتاج إلى وقت للتأقلم 

مــع الــواقــع المجتمعي الــريــاضــي، إال 
أن وجودنا في هذه البطولة، أشعرنا 
كأننا في بيتنا، فا فرق بين أي دولة 
خليجية وعربية، وحــاولــت أن أعيش 
تــجــربــة الــجــمــاهــيــر، وعــنــدمــا أتــحــدث 
عن تجربتي الشخصية فــإن الصورة 
تكون أوقع من خال تنقاتي بمختلف 
وســائــل الــمــواصــات، حتى أعـــرف هل 
كــان اإلعـــام القطري أو نحن نتحدث 
بالعاطفة أم نعيش التجربة بإيجابية، 
وذهـــلـــت مــمــا شـــاهـــدتـــه، فــنــحــن الــيــوم 
ــاقــون، والكثيرون  دولــة متقدمة، وســبَّ
سيحاولون اللحاق بنا، وهذا ُيحسب 

لقطر«.

»الفيفا« يعيد النظر في توزيع المنتخبات بمونديال 2026
أكد رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
)فــيــفــا( الــســويــســري جــانــي إنفانتينو 
أمس األول أن الهيئة الناظمة للعبة ال 
تــزال فــي طــور مناقشة عملية تقسيم 
المجموعات في مونديال 2026، الذي 

سيضم للمرة األولى 48 منتخبا.
وكــــان »فــيــفــا« أشــــار ســابــقــا إلـــى أن 
النهائيات المقبلة التي تستضيفها 
الــواليــات المتحدة وكندا والمكسيك، 
ستشهد توزيعا للمنتخبات على 16 
مجموعة، تضم كــل منها ثــاثــة، على 
أن يتأهل الفريقان األوالن للدور الثاني 
اإلقصائي الذي سيكون من 32 فريقا.

لـــكـــن إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو أكـــــد أمـــــس األول 
ــــدور  ــنــــجــــاح الـــمـــثـــيـــر لـ الـــجـــمـــعـــة أن الــ
المجموعات في مونديال قطر 2022 
بــمــجــمــوعــاتــه الــثــمــانــي الــتــقــلــيــديــة من 
أربعة منتخبات، دفع االتحاد إلى إعادة 
التفكير باألمر، ذلك أن عملية التأهل 
بــقــيــت غــيــر مــحــســومــة حــتــى األنــفــاس 

األخيرة من الجولة الثالثة.
وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحافي 
بــقــطــر، إن »الــمــجــمــوعــات الــمــكــونــة من 
أربــــعــــة مــنــتــخــبــات كـــانـــت رائــــعــــة جـــدا 
حــتــى الــلــحــظــة األخـــيـــرة مـــن الــمــبــاراة 
ــرة«، مــضــيــفــا: »عــلــيــنــا أن نعيد  ــيــ األخــ
النظر فــي الشكل أو على األقـــل نعيد 
مناقشته، سواء حيال 16 مجموعة من 
3 منتخبات أو 12 مجموعة من 4. هذا 
شيء سيكون على جــدول األعمال في 

األسابيع القليلة المقبلة«.
وأوضح أن شكل كأس العالم المقبلة 
ونــظــامــهــا قـــد يــكــون عــلــى غــــرار كــأس 
أوروبا، التي تضم 6 مجموعات من 4 
فــرق، مع تأهل أفضل 4 أندية احتلت 
الــمــركــز الــثــالــث لــــــأدوار اإلقــصــائــيــة، 

معتبرا أن المنافسة الموسعة عــددا 
ستعود بأرباح مادية أكبر لـ »فيفا«.

زيادة اإليرادات

وأفاد إنفانتينو بأنه من المتوقع 

أن تزيد اإليرادات في الدورة المقبلة 
حتى عام 2026 إلى 11 مليار دوالر 
مــقــارنــة بـــــ7.5 مــلــيــارات فــي الــــدورة 
المنتهية مع عام 2022، الفتا إلى أن 
ذلك سيكون نتيجة العدد المتزايد 
للفرق والبنية التحتية لاستادات 

ــم ســـــــوق أمـــيـــركـــا  ــ ــــجـ ــيــــة وحـ ــالــ الــــحــ
الشمالية.

وأردف: »نــحــن مــتــفــائــلــون حيال 
قوة كرة القدم. مقتنعون بأن تأثير 
. لـــقـــد كـــان 

ً
الــلــعــبــة ســـيـــكـــون هــــائــــا

 فــي 
ً
ــائــــا ــيـــكـــون هــ ــا، وسـ ــنـ ــائـــا هـ هـ

أمــيــركــا الــشــمــالــيــة. 3 دول ضخمة، 
ــع  «، مـــضـــيـــفـــا أنــــــه »مـ

ً
ــا ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ 48 مـ

مــبــاريــات أكــثــر، سترتفع اإليــــرادات 
من حيث النقل التلفزيوني والرعاية 
والــضــيــافــة. ســنــلــعــب فـــي الــمــاعــب 
الضخمة المستخدمة في كرة القدم 
األمــيــركــيــة، بــســعــة 80 إلـــى 90 ألــف 
متفرج. نتوقع أن يسافر 5.5 مايين 

مشجع لذلك الحدث«.
ــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وتــــــــطــــــــرق إلـــــــــــى كـــــــــــأس الـ
الحالية في قطر مشيدا بالتنظيم 
والمتطوعين، ومتحدثا عــن 3.27 
مــايــيــن مــشــجــع حــضــروا إلـــى قطر 
على مــدار البطولة، بمعّدل 52760 
 للمباراة الــواحــدة، وأعلى 

ً
شخصا

حضور جماهيري بالبطولة كان في 
مباراة األرجنتين والمكسيك، ضمن 
الجولة الثانية من دور المجموعات 
)88966 متفرجا(، الفتا إلى أن أكثر 
الـــقـــادمـــيـــن كــــانــــوا مــــن الـــســـعـــوديـــة، 
الهند، الواليات المتحدة، بريطانيا، 

المكسيك تواليا. 
)أ ف ب(

ماكرون وزوجته يحضران النهائي
يــســافــر الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون وزوجــتــه 
بريجيت إلى الدوحة لحضور مباراة نهائي مونديال قطر 
بين منتخَبي األرجنتين وفرنسا، التي سيشاهدانها اليوم من 
مقصورة الشرف في ملعب لوسيل، حسبما ذكرت الصحافة 

أمس.
وكان الرئيس الفرنسي قد توّجه بالفعل إلى قطر لحضور 
مباراة نصف النهائي يــوم األربــعــاء الماضي، التي فــاز بها 

منتخب »الديوك« على المغرب 0-2.
ويــبــرز مــن بين المدعوين الرئاسيين لحضور الــمــبــاراة 
النهائية أمام األرجنتين بطل الجودو الفرنسي الحاصل على 

الميدالية األوليمبية، تيدي رينر.

المباراة النهائية دون تشفير
ســـتـــنـــقـــل قـــــنـــــوات »بـــــــي إن 
سبورتس« الرياضية نهائي 
مــونــديــال قطر 2022 فــي كرة 
القدم بين األرجنتين وفرنسا 
اليوم دون تشفير في الشرق 
األوســــــــط وشــــمــــال إفـــريـــقـــيـــا، 

حسبما أعلنت في بيان.
وكتبت المجموعة بصفتها 
الناقل الرسمي للبطولة في 
24 دولــــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
األوســــــــــط وشـــــمـــــال إفـــريـــقـــيـــا 
»يــتــوفــر الـــبـــث عــلــى قـــنـــاة بي 
إن سبورتس المفتوحة، في 
إطار التزام المجموعة بضمان 
ــمــــشــــاهــــديــــن فــي  مــــشــــاركــــة الــ

جميع أنحاء الشرق األوسط 
وشـــــمـــــال إفــــريــــقــــيــــا فـــــي هــــذه 
البطولة األولى من نوعها في 
عرض 

ُ
العالم العربي. كما ست

المباراة، إلى جانب التغطية 
المتواصلة طوال اليوم، على 
ــاة بــــي إن الـــرســـمـــيـــة عــلــى  ــنـ قـ

يوتيوب«.
وكـــــانـــــت الـــشـــبـــكـــة أعـــلـــنـــت 
مطلع الــبــطــولــة انــهــا ستنقل 
22 مــبــاراة ضــمــن النهائيات 
 انها أعلنت 

ً
دون تشفير، علما

عن خطوة مماثلة في نسخة 
2018 التي أقيمت في روسيا.
)أ ف ب(

باتيستوتا: أسعدني تحطيم 
ميسي لرقمي القياسي

يــــــــحــــــــمــــــــل غـــــــابـــــــريـــــــيـــــــل  ال 
ــب الــمــنــتــخــب  بــاتــيــســتــوتــا، العــ
األرجنتيني لكرة القدم السابق، 
أي ضغينة تجاه ليونيل ميسي، 
م رقمه القياسي من 

َّ
بعدما حط

ــداف المسجلة  ــ حــيــث عـــدد األهـ
لــــاعــــب أرجـــنـــتـــيـــنـــي فــــي كـــأس 

العالم. 
 في 

ً
وسجل ميسي 11 هــدفــا

خــمــس بــطــوالت لــكــأس الــعــالــم، 
كــان آخــرهــا فــي مونديال »قطر 
2022« مــــــن ركـــــلـــــة جــــــــــزاء فــي 
مرمى المنتخب الكرواتي، في 
المباراة التي فاز بها المنتخب 
األرجنتيني 3 - صفر في الدور 
قبل الــنــهــائــي. هــذا الــهــدف رفع 
رصيد أهداف ميسي إلى خمسة 
في المونديال الحالي، ليتعادل 
مــع زميله بفريق بــاريــس سان 
جــــرمــــان كــيــلــيــان مـــبـــابـــي، قــبــل 

المباراة النهائية. 
وأكد باتيستوتا، الذي سجل 
10 أهــداف في ثاث نسخ، هي: 
كــــأس الـــعـــالـــم 1994 بــأمــيــركــا، 
و1998 بفرنسا، و2002 بكوريا 
 لرؤية 

ً
واليابان، أنه كان سعيدا

ــال  ــ ــه. وقــ ــ ــمــ ــ مـــيـــســـي يـــحـــطـــم رقــ
بــاتــيــســتــوتــا لصحيفة كــاريــن 
األرجــنــتــيــنــيــة: »)مــيــســي يحطم 
الرقم القياسي( هذا لم يؤلمني 
على اإلطــاق، ألنني استمتعت 

بــــه عـــنـــدمـــا كـــنـــت أحـــمـــلـــه. لــيــو 
ــان هــنــاك  ــ ــذا. إذا كـ ــ يــســتــحــق هــ
شـــخـــص يـــســـتـــحـــق هـــــــذا، فـــإنـــه 

ميسي«. 
ــيـــــســـــي لـــيـــس  وأضــــــــــــــــاف: »مـــ
، إنـــه بــشــر يــلــعــب كــرة 

ً
فــضــائــيــا

ــكـــل أفــــضــــل مـــــن أي  الـــــقـــــدم بـــشـ
ــر. عــنــدمــا يتخطاك  شــخــص آخـ
ميسي، ال يمكنك أن تتألم، إنه 

فقط يمنحك السرور«. 
ــيـــســـي  وأشــــــــــــــــار إلـــــــــــى أن مـ
ــادة الــمــنــتــخــب  ــ ــيـ ــ قـــــــادر عـــلـــى قـ

األرجنتيني للتتويج باللقب. 
وتابع باتيستوتا: »توقعت 
، لــكــنــه 

ً
ا أن يـــكـــون أكـــثـــر هـــــــــدوء

، ألنه 
ً
يلعب وكأنه يبلغ 20 عاما

مــتــعــطــش لــلــفــوز، هـــو مــوجــود 
هــنــا لــلــفــوز بــكــأس الــعــالــم. هــذا 
مــا تحتاجه كــرة الــقــدم، هــذا ما 

ينشره ليو للفريق كله«. 
واخــــــتــــــتــــــم: »كـــــــــل الــــــظــــــروف 
مواتية للمنتخب األرجنتيني 
لكي يتوج باللقب. هناك طاقة 
إيجابية لتحقيق هذا، من أجل 

 .»
ً
ميسي والجماهير أيضا

)د ب أ(

السويسري جاني إنفانتينو

عبدالكريم الشمالي

الخليفي: فخور بما قّدمته الدوحة 
أعــرب رئيس نــادي باريس ســان جرمان، ناصر 
الخليفي، عــن فــخــره الــشــديــد بــكــل مــا قــّدمــتــه دولــة 
قطر مــن أجــل تنظيم أفــضــل نسخة مــونــديــال على 
اإلطـــاق. وأدلــى الخليفي بتصريحاته عندما حل 
 على برنامج »روتــن يتحّمس«، الــذي يقّدمه 

ً
ضيفا

الــاعــب الــســابــق فــي صــفــوف بــاريــس ومنتخب 
فرنسا، جيروم روتن.

وقــــال الــخــلــيــفــي: فــيــمــا يــخــص الــلــحــظــات 
األخـــيـــرة قــبــل خــتــام مــونــديــال 2022: منذ 
تكليفها بــشــرف اســتــضــافــة الــمــونــديــال، 
ــع مــعــهــا الــقــطــريــون 

ّ
ــعــت قــطــر وتــطــل

ّ
تــطــل

لتنظيم أفــضــل مــونــديــال فــي الــتــاريــخ. 
بــصــفــتــي مـــواطـــنـــا قـــطـــريـــا، أنــــا فــخــور 
 الــى حــّد كبير 

ّ
للغاية وفــخــور وُمــعــتــز

بــجــودة الــمــاعــب، وفــخــور بمشاهدة 
ــاق الــــكــــرة،  ــ

ّ
ــش ــعــ ــمــــاعــــب مـــلـــيـــئـــة بــ الــ

وفخور بمستوى مردود المباريات. 
أنــــا فــخــور كــذلــك بــمــشــاهــدة حجم 
ـــاق 

ّ
ــنـــاصـــري الــمــنــتــخــبــات وعـــش مـ

وا في قطر لمعايشة 
ّ
اللعبة الذين حل

الحدث. 
وتــابــع: احــتــضــان مــونــديــال 2022 
ـــة الــتــنــظــيــمــيــة شــــيء رائـــع 

ّ
بـــهـــذه الـــحـــل

بالنسبة لنا كقطريين. شخصّيا، كنت 
نسى، قبل مونديال 

ُ
شاهدا على تجربة ال ت

ــول وأرّدد أن أفـــضـــل حــــدث كـــروي  ــ 2022، كــنــت أقـ
حضرته وعشت أجواءه هو بطولة اليورو عام 2004 
 مع شاهدته وعشته منذ 

ّ
 في ظل

ّ
في البرتغال، لكن

20 نوفمبر الماضي، الحدث األفضل لم يعد يورو 
2004، وإنّما مونديال 2022.

ــذه الــحــلــقــة فــــي مــســلــســل حــلــقــات  لـــقـــد كـــانـــت هـــ
المونديال حلقة استثنائّية ال مثيل لها. ال أعتقد 
ني كنت أتطلع إلى مشاهدة أفضل من ما شاهدته 

ّ
أن

وعــشــتــه عــلــى مــــدار شــهــر كـــامـــل. كــنــت حـــاضـــرا في 
عدد كبير من المباريات. عشت أجواء ومجريات 7 
مباريات في ظرف 48 ساعة، ولم يسبق لي حضور 
هــــذا الـــكـــّم فـــي ظــــرف يــومــيــن. لــقــد عــشــت تــجــربــة ال 

مثيل لها. 

الرد على االنتقادات

وقبل افتتاح نسخة 2022، انتقد عدد من وسائل 
اإلعام، وأثارت تساؤالت حول استضافة قطر، وعلى 
ذكر هــذا، قال الخليفي: »أود أن أقــول شيئا؛ جميع 
مين لهذا المونديال. 

ّ
القطريين والمقيمين كانوا منظ

هذه ميزة استثنائّية ال مثيل لها في تاريخ تنظيم 
دورات كأس العالم. قبل انطاق المسابقة، الجميع 
كان ينتقد قطر ويتحّدثون عن مونديال سيئ. جاء 
الــمــنــاصــرون والــصــحــافــيــون، حــضــروا الــمــبــاريــات 
وطافوا في ربوع البلد. واآلن ما أقرأه وما أسمعه عن 
جميع وسائل اإلعام هو عبارة )إيجابي للغاية(«. 

ـــب: يــــرى الــجــمــيــع عــلــى ضــــوء مـــا شـــاهـــدوه 
ّ
وعـــق

وعــاشــوه أن القطريين أنـــاس طــّيــبــون. لقد فتحنا 
لجماهير وزّوار المونديال قلوبنا، وفتحت أبواب 
بلدنا في وجه الجميع. هذه الضيافة وهذا الترحيب 

نابعان من ثقافتنا. 
وتابع: في وقت سابق سألني أحد الصحافيين 
 هكذا مع ضيوفكم، 

ً
األجانب: هل أنتم تتعاملون دوما

أم ان هذا الوضع فقط خال كأس العالم؟، فأجبته: 
ا هكذا قبل كأس العالم، وسنبقى 

ّ
نحن دوما هكذا، ُكن

هكذا بعد كأس العالم، هذه ميزة في غاية األهمية، 
نــحــن كقطريين فـــخـــورون بــبــلــدنــا، وفـــخـــورون بما 

قناه في سبيل المونديال.
ّ
أنجزناه وحق

ق بــدورة متمّيزة، وال غبار 
ّ
أعتقد أن األمــر يتعل

عليها من حيث التنظيم، ودورة متميزة من حيث 
مستوى المباريات.

ــبـــي »بــــاريــــس ســـان  وبـــخـــصـــوص مـــونـــديـــال العـ
جــرمــان« الــذي يــرأســه، قــال: المربع األخير من عمر 
المونديال )نصف النهائي( شهد حضور 3 العبين 
من نادي باريس سان جرمان؛ كيليان مبابي وأشرف 
حكيمي وليونيل ميسي، المباراة النهائية ستقام في 
حضور مبابي وليو ميسي، كاهما سّجل 5 أهداف، 
الـ »بي إس جي« سّجل 13 هدفا. نحن أحسن ناد في 

هذا المونديال.

مستقبل تنظيم األحداث

وعلى ذكــر ما بعد المونديال ومستقبل تنظيم 
األحداث الرياضية في قطر، قال: »كأس آسيا لأمم 
ستقام هنا عام 2024. وستقام كذلك كأس العرب. 
فعالّيات رياضية أخرى ستقام في قطر. الدوحة هي 
مدينة وعاصمة الرياضة، على سبيل المسارح التي 
احتضنت مباريات هذا المونديال، ملعب لوسيل. إنه 
ملعب رائع وإنه في عيوني أفضل ملعب في العالم. 
الــقــطــريــون فــخــورون بجميع الــمــاعــب الــتــي كانت 

مسرحا لمباريات المونديال.
وعــلــى ذكـــر رهـــان قــطــر فــي اســتــضــافــة األحــــداث، 
وسعيها إلــى احــتــضــان خــيــرة األحــــداث الرياضية 
الدولية، قــال: »القطريون يتطلعون إلــى استضافة 

خيرة األحداث«.
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    المباراة في سطور

المباراة: المغرب - كرواتيا 1 - 2
الملعب: استاد خليفة، الدوحة

ً
الجمهور: 44137 متفرجا

الدور:  مباراة تحديد المركز الثالث
الحكم: القطري عبد الرحمن الجاسم

األهداف:
المغرب: أشرف داري )9(

كرواتيا: يوشكو غفاريدول )7(، ميسالف 
أورشيتش )42(

اإلنذارات:
المغرب: عز الدين أوناحي )69(، سليم 

أمالح )84(

التشكيلتان:
المغرب: ياسين بونو - أشرف حكيمي، 
أشــــرف داري )بــــدر بـــانـــون، 64(، جـــواد 
الياميق )سليم أمالح، 67(، يحيى عطية 
ــرابـــط - عــبــد الحميد  الــلــه - ســفــيــان أمـ
ــيــــاس شــــاعــــر، 46(، بـــالل  صـــابـــيـــري )إلــ
الخنوس )عز الدين أوناحي، 56( - حكيم 
زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال 

)أنس زروري، 64(
المدرب: وليد الركراكي

ــا: دومـــيـــنـــيـــك لـــيـــفـــاكـــوفـــيـــتـــش -  ــ ــيـ ــ ــرواتـ ــ كـ
يوسيب ستانيشيتش، يوسيب سوتالو، 
يوشكو غفارديول - ميسالف أورشيتش 
)كريستيان ياكيتش 90+5(، لوفرو ماير 
)ماريو باشااليتش، 66(، لوكا مودريتش، 
ماتيو كوفاتشيتش، إيــفــان بيريشيتش 
- أنــدري كراماريتش )نيكوال فالشيتش، 
61(، ماركو ليفايا )برونو بتكوفيتش، 66(

المدرب: زالتكو داليتش
)أ ف ب(

خسر المنتخب المغربي أمام 
نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1، 
خالل مباراة تحديد المركزين 

الثالث والرابع في مونديال 
قطر 2022.

انتهت الرحلة التاريخية لمنتخب 
المغرب فــي النسخة الثانية والعشرين 

من كأس العالم من دون الصعود إلى منصة 
التتويج، وذلك بخسارته مباراة المركز الثالث 
لمونديال قطر أمام كرواتيا 1 - 2 أمس السبت 

على استاد خليفة في الدوحة.
وبعد مشوار تاريخي أسقط خالله بلجيكا 
في دور المجموعات ثم إسبانيا والبرتغال في 
الدورين ثمن وربع النهائي ليصبح بذلك أول 
منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس 
العالم، انتهى مشوار المغرب على يد فرنسا 
صفر - 2 فــي دور األربــعــة، مما جعله يكتفي 

بمحاوله نيل برونزية المركز الثالث.
وفي المقابل، فشل الكروات في الوصول إلى 
 بسقوطهم القاسي 

ً
النهائي الثاني لهم تواليا

في نصف النهائي أمام أرجنتين ليونيل ميسي 
صفر - 3، ليخوضوا مباراة المركز الثالث للمرة 
الثانية في تاريخهم بعد عام 1998 حين نالوا 
البرونزية في مشاركتهم األولى منذ االستقالل 

عن يوغوسالفيا.
وسبق لمدرب المغرب وليد الركراكي أن أقر 
عشية تجديد الموعد مع كرواتيا بعدما تعادال 
 في دور المجموعات، أن خوض مباراة 

ً
سلبا

تحديد المركز الثالث هي »أسوأ مباراة يمكن أن 
نلعبها« ألن الطموح كان الوجود في النهائي.

، يواجه المدربون صعوبة 
ً
وكما الحال دائما

فــي تحفيز العبيهم مــن أجــل خــوض مــبــاراة 
تعتبر بمثابة »جائزة ترضية«، لكن الركراكي 
حاول »تجميل« المركز الثالث لتحفيز العبيه.
إال أن هذا األمر لم يتحقق وخسر المغرب 
لــقــاء أمـــس بــهــدف ألشــــرف داري )9(، مقابل 
هــدفــيــن لــيــوشــكــو غــفــاريــدول )7( ومــيــســالف 

أورشيتش )42(.
وبــدا المنتخب الــكــرواتــي ومــدربــه زالتكو 
 على توديع النهائيات 

ً
داليتش أكثر تصميما

بميدالية المركز الثالث بعدما عاد من روسيا 
قبل أربعة أعــوام بالوصافة، وقد أفاد عشية 
الــلــقــاء بــأنــه »بالنسبة لــنــا هـــذا نــهــائــي كبير 

ومباراة كبيرة. إنه صراع على ميدالية«.

 وداع مودريتش 

وكـــانـــت مـــبـــاراة ودعـــايـــة لــقــائــد كــرواتــيــا 
ونــجــمــهــا الــمــطــلــق لـــوكـــا مـــودريـــتـــش الـــذي 
ه األخــيــر فــي النهائيات ودخــل  خــاض لــقــاء
 وثالثة 

ً
الــتــاريــخ فيها، إذ بــات عــن 37 عــامــا

أشهر أكبر العب يخوض سبع مباريات 
في نسخة واحدة.

وأجرى مدرب المغرب وليد الركراكي ثالثة 
تغييرات عن المباراة األخيرة ودفع بالعب 

.
ً
الوسط اليافع بالل الخنوس أساسيا

وإلــــــى جـــانـــب الـــخـــنـــوس الــــــذي يــخــوض 
أولــى دقائقه في المونديال القطري والذي 
 أصــغــر العب 

ً
 و221 يــومــا

ً
بــات عــن 18 عــامــا

مــغــربــي يــخــوض الــنــهــائــيــات عــلــى اإلطـــالق، 
 الظهير األيسر يحيى عطية 

ً
شارك أساسيا

الله والعــب الوسط الهجومي عبد الحميد 
صابيري، فيما جلس عز الدين أوناحي على 

مقاعد البدالء.
ــة قـــائـــد الــــدفــــاع رومـــــان  ــابــ وفـــــي ظــــل إصــ
ســايــس، لعب أشــرف داري وجـــواد الياميق 
في قلب الدفاع ونجم باريس سان جرمان 
الفرنسي أشرف حكيمي في الجهة اليمنى.

وبــخــطــة 4-3-3، مــنــح الــركــراكــي الفرصة 
للخنوس العــب غنك البلجيكي إلــى جانب 
صابيري، فيما بقي نجم الوسط وأحد أبرز 
العبي البطولة سفيان أمرابط في مركز العب 

الوسط الدفاعي.
ــم يـــشـــهـــد هــــجــــوم »أســــــــــود األطــــلــــس«  ــ ــ ولـ
تــغــيــيــرات، فلعب يــوســف النصيري بمركز 
رأس الحربة وإلى يمينه القائد حكيم زياش 

ويساره سفيان بوفال.
ــمــــدرب زالتــكــو  ــيـــا أجـــــرى الــ ولـــــدى كـــرواتـ
داليتش خمسة تغييرات، حيث بدأ بيوسيب 
ستانيشيتش ويوسيب شوتالو أساسيين 
في خط الدفاع، وميسالف أورشيتش ولوفرو 
ماير في الوسط وماركو ليفايا في الهجوم.

 تبادل للتهديف في دقيقتين 

وجـــاءت بــدايــة الــمــبــاراة لصالح كرواتيا 
التي كاد أن يهديها الحارس ياسين بونو 
 من كرة »مّيتة« حاول أن يلعبها لزميله 

ً
هدفا

من الجهة اليمنى فمرت من أمام باب المرمى 
وواصلت طريقها الى الخارج )3(.

ولــــم تــمــض دقـــائـــق كــثــيــرة حــتــى افــتــتــح 
الــــكــــروات الــتــســجــيــل مـــن ركــلــة حــــرة نــفــذهــا 
ــــان  ــفـ ــ ــر إليـ ــ ــايــ ــ ــرو مــ ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــة بــــحــــنــــكــــة لـ ــ ــ ــادعـ ــ ــ خـ
بيريشيتش الـــذي عكسها خلفية بــالــرأس 
لتصل الى يوشكو غفارديول، فانقض عليها 

األخير وحولها برأسه في الشباك )7(.
 مــن ركلة 

ً
ــرد الــمــغــربــي جـــاء ســريــعــا لــكــن الـ

 نفذها حكيم زياش، فحاول لوفرو 
ً
حرة أيضا

ــا بــــرأســــه، فـــأوصـــلـــهـــا عــــن طــريــق  ــتـــراضـــهـ اعـ
الخطأ إلــى أشــرف داري الــذي سبق الجميع 
إلــيــهــا وحــولــهــا رأســيــة فــي شــبــاك دومينيك 
 هدفه 

ً
ليفاكوفيتش )9(، ليسجل ابن الـ23 عاما

الدولي األول في ثامن مباراة.
 في 

ً
ورفع داري رصيد المغرب إلى 20 هدفا

ســـادس نهائيات لــه، ليصبح ثــالــث منتخب 
إفريقي يصل الــى 20 أو أكثر بعد نيجيريا 

)23( والكاميرون )22(.
 من إعــادة كرواتيا 

ً
وكــان مودريتش قريبا

الــى المقدمة بتسديدة أرضــيــة مــن مشارف 
المنطقة لكن بونو تدخل وأنقذ الموقف على 
 الكرة في الوقت المناسب 

ً
دفعتين، مبعدا

قبل أن يصل اليها ماركو ليفايا )24(.
ــراكـــي بــمــرحــلــة ضــيــاع  ــال الـــركـ ــ ــرَّ رجـ ــ ومـ
وعانوا إلخراج الكرة من منطقتهم، إال أنهم 
 في االنطالق نحو 

ً
صمدوا ثم بدأوا تدريجيا

المرمى الــكــرواتــي بفضل تــوغــالت سفيان 
بوفال بشكل خاص.

إال أن الــشــوط األول انتهى بتقدم فريق 
داليتش الذي استفاد من خطأ لبالل الخنوس 
في الخروج بالكرة، فوصلت الى ليفايا الذي 
حولها لميسالف أورشيتش فسددها األخير 
 عن متناول بونو لترتد 

ً
قوسية رائعة بعيدا

من القائم األيسر الى داخــل الشباك )42(، ثم 
كـــاد أن يــضــيــف الــثــالــث لـــبـــالده فـــي مستهل 
ــرة هـــــزت الــشــبــاك  ــكــ ــشــــوط الـــثـــانـــي لـــكـــن الــ الــ

الجانبية )47(.
ــات فــي صفوف  ــابـ ومـــع الــتــبــديــالت واإلصـ
الطرفين، بدا الطرفان عاجزين عن الوصول 
الــــى الــمــرمــى بــاســتــثــنــاء بــعــض الــمــحــاوالت 
ــــاص، قـــبـــل أن  الـــبـــعـــيـــدة لـــكـــرواتـــيـــا بــشــكــل خــ
ــوره أمــــــــام الـــمـــرمـــى  ــ ــــضـ ــغــــرب حـ ــمــ يـــســـجـــل الــ
الكرواتي بتسديدة ليوسف النصيري تألق 

ليفاكوفيتش في صدها )75(.
ثم بقي الوضع على حاله رغم الضغط 

ــــذي كــــاد أن يثمر  الــمــغــربــي الـ
عن تعادل قاتل لكن رأسية 
الــنــصــيــري عــلــت الــعــارضــة 

بقليل )90+6(.
)أ ف ب(

كرواتيا تنهي رحلتها بالميدالية البرونزيةكرواتيا تنهي رحلتها بالميدالية البرونزية
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7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B نوفمبر

السعودية12األرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونس00الدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًءبولندا00المكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليا41فرنسا228D نوفمبر

كرواتيا00المغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابان12المانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًءكوستاريكا  70اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندا10بلجيكا2312F نوفمبر

الكاميرون10سويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا ج00أوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًءغانا32البرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربيا20البرازيل2416G نوفمبر

ايران02ويلز2517B نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالسنغال13قطر2518A نوفمبر

 7:00 مساًءاإلكوادور11هولندا2519A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا00إنكلترا2520B نوفمبر

استراليا01تونس2621D نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السعودية20بولندا2622C نوفمبر

7:00 مساًءالدنمارك21فرنسا2623D نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك20األرجنتين2624C نوفمبر

كوستاريكا01اليابان2725E نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالمغرب02بلجيكا2726F نوفمبر

 7:00 مساًءكندا41كرواتيا2727F نوفمبر

 10:00 مساًء المانيا11اسبانيا2728E نوفمبر

صربيا33الكاميرون2829G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء غانا23كوريا ج2830H نوفمبر

7:00 مساًءسويسرا10البرازيل2831G نوفمبر

10:00 مساًء أوروغواي20البرتغال2832H نوفمبر

6:00 مساًءالسنغال12اإلكوادور2933A نوفمبر

6:00 مساًءقطر20هولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا01ايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلترا03ويلز2936B نوفمبر

6:00 مساًءالدنمارك10استراليا3037D نوفمبر

6:00 مساًءفرنسا10تونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتين02بولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك12السعودية3040C نوفمبر

6:00 مساًءبلجيكا00كرواتيا141F ديسمبر

6:00 مساًءالمغرب12كندا142F ديسمبر

10:00 مساًء اسبانيا21اليابان143E ديسمبر

10:00 مساًء المانيا24كوستاريكا144E ديسمبر

6:00 مساًءالبرتغال21كوريا ج245H ديسمبر

6:00 مساًءأوروغواي02غانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيل10الكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسرا23صربيا248G ديسمبر

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210927إنكلترا

3120215الواليات المتحدة

3102473إيران

3012161ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201626فرنسا

3201346أستراليا

3111114تونس

3012121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210417المغرب

3120415كرواتيا

3111124بلجيكا

2003270كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201646البرتغال

3111444كوريا الجنوبية

3111224أوروغواي

3102573غانا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201526األرجنتين

31١1224بولندا

31١1234المكسيك

3102353السعودية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201436اليابان

3111934إسبانيا

3111654ألمانيا

31023113كوستاريكا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

٣20١316البرازيل

3201436سويسرا

3111444الكاميرون

3012581صربيا

هولندا

هولندا

فرنسااألرجنتين

المغرب كرواتيا

فرنسا

األرجنتين

كرواتيا

البرازيل

إنكلترا

المغرب

البرتغال

المغرباليابان

البرتغالالبرازيل

أميركا

إسبانياكرواتيا

سويسراكوريا الجنوبية

السبت 3 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الثالثاء ١٣ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االربعاء ١٤ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد ١٨ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

كرواتيا تفوز بركالت ترجيحية ٤-٢كرواتيا تفوز بركالت ترجيحية ٣-١

األرجنتين تفوز بركالت ترجيحية ٤-٣

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت 3 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األرجنتين

أستراليا

الدور ربع 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور ربع 
النهائي
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٥6 السبت 17 ديسمبر 2022م
الساعة 6:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦٢
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المركز الثالث
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فرنسا
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السنغال
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المغرب تفوز بركالت ترجيحية ٣-٠
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