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ــبــــاد  ــر الــ ــ ــيـ ــ ــو أمـ ــمــ ــعــــث ســ بــ
الــشــيــخ نـــواف األحــمــد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه صاحب السمو 
الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد أمــيــر 
دولـــة قطر الشقيقة بمناسبة 
النجاح الباهر واالستثنائي 
لبطولة كأس العالم )فيفا قطر 
ــتــــي اســتــضــافــتــهــا  2022( والــ
ــة خــــال  ــقـ ــيـ ــقـ ــر الـــشـ دولـــــــــة قــــطــ
الفترة من 20 نوفمبر إلــى 18 
ديـــســـمـــبـــر 2022 بـــكـــل جـــــدارة 
واقتدار وبصورة أبرزت للعالم 
بأسره رسالة اإلسام والسام 
وحــــــضــــــارة الـــــعـــــرب وعـــكـــســـت 
الــــوجــــه الــــحــــضــــاري الـــمـــشـــرق 
للبلد الشقيق ومــا وصــل إليه 
مــن نهضة عمرانية وتنموية 
شملت مختلف الــمــيــاديــن في 
ظـــل قـــيـــادة ســـمـــوه الــحــكــيــمــة، 
والتي ارتقت بالمكانة الرفيعة 
ــقـــة عــلــى  ــيـ ــقـ لـــــدولـــــة قــــطــــر الـــشـ
الصعيدين اإلقليمي والدولي.

وأشــــــاد ســـمـــوه بــمــا وفــرتــه 
دولـــــــــــــة قـــــطـــــر الــــشــــقــــيــــقــــة مـــن 
اســتــعــدادات كبيرة وإمكانات 
متميزة وعالية المستوى في 
تنظيم هــذا الــحــدث الرياضي 
الـــدولـــي عــلــى أكــمــل وجــــه ومــا 
ــهــــود حــثــيــثــة  ــــن جــ ســـخـــرتـــه مـ
لـــتـــوفـــيـــر كــــافــــة الــمــســتــلــزمــات 
والــمــتــطــلــبــات الــمــرافــقــة لــهــذه 
البطولة الكبرى والتي حظيت 
بثناء وإعجاب الجميع في كل 
ــة قطر  أنـــحـــاء الــعــالــم وأن دولــ
قامت بتمثيل كل الدول العربية 
خير تمثيل حيث أوجدت بعد 
هـــــذه االســـتـــضـــافـــة الــنــاجــحــة 
ــتـــوى  ــع الـــمـــسـ ــ ــيـ ــ  رفـ

ً
نـــــمـــــوذجـــــا

يــصــعــب مــضــاهــاتــه مستقبا 
وارتقت بالمقاييس المطلوبة 
فــي كيفية تنظيم واستضافة 

الفعاليات الرياضية الدولية.
وســــــــأل ســــمــــوه رعــــــــاه الـــلـــه 
الــمــولــى تــعــالــى أن يــديــم على 

سموه وعلى سمو األمير الوالد 
واألسرة الكريمة وافر الصحة 
وتمام العافية وأن يحقق لدولة 
قطر الشقيقة وشعبها الكريم 
ــا يــتــطــلــع إلـــيـــه مـــن تــقــدم  كـــل مـ

ورقي وازدهار في ظل القيادة 
الحكيمة لسموه.

من جانبه، بعث سمو نائب 
ــي الــــعــــهــــد الـــشـــيـــخ  ــ ــ األمـــــيـــــر ولـ
مشعل األحــمــد ببرقية تهنئة 

مــمــاثــلــة إلـــى الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حمد بمناسبة النجاح الباهر 
لبطولة كأس العالم )فيفا قطر 

.)2022
وأشــــاد ســمــوه بــاإلمــكــانــات 

الــمــتــمــيــزة الــتــي وفــرتــهــا دولــة 
قطر خال تنظيم هذه البطولة 
الـــدولـــيـــة الــكــبــرى بــكــل جــــدارة 
واقــــــــتــــــــدار، مـــتـــمـــنـــيـــا لـــســـمـــوه 
ولسمو األمير الوالد ولألسرة 

ــة مـــــــوفـــــــور الـــصـــحـــة  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ الـ
والعافية ولدولة قطر الشقيقة 
وشــعــبــهــا الـــكـــريـــم الـــمـــزيـــد من 
التطور والنماء في ظل القيادة 

الرشيدة لسموه.  

كما بعث سمو الشيخ أحمد 
نــــواف األحــمــد رئــيــس مجلس 
الـــــــــوزراء بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلـــى 
الشيخ تميم بمناسبة النجاح 
الباهر للبطولة.             )كونا(

األمير لتميم: أبرزتم للعالم رسالة اإلسالم وحضارة العرب

ارتقيتم بالمقاييس المطلوبة 
لتنظيم الفعاليات الرياضية

البطولة حظيت بثناء وإعجاب 
العالم كله 

عكستم الوجه الحضاري المشرق 
لبلدكم ونهضتكم وتنميتكم 

 تصُعب 
ً
 رفيعا

ً
ًقدمتم نموذجا

مضاهاته مستقبال
استضفتم المونديال بكل 

جدارة واقتدار 

سموه هنأ أمير قطر بالنجاح الباهر واالستثنائي لبطولة كأس العالم 

• نائب األمير: نجاح باهر من أجله وفرت الدوحة إمكانيات متميزة بكل اقتدار 
• رئيس مجلس الوزراء هنأ أمير قطر بنجاح بالده في تنظيم الحدث العالمي

حلم 
ميسي 

 واقع 
في قطر

https://www.aljarida.com/article/8458
https://www.aljarida.com/article/8376
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 حفل ختام مبهر  حفل ختام مبهر 
لمونديال قطر لمونديال قطر 20222022

... ومنال الكامل تغني )رويترز(
لوحة فنية

نورة فتحي تغني خالل الحفل

بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعديد 
من الشخصيات الدبلوماسية، يتقدمها الرئيس الفرنسي 
سدل الستار على منافسات بطولة كأس العالم 

ُ
ماكرون، أ

لكرة القدم بحفل ختام رائع أمس األحد، قبل أقل من ساعة 
على المباراة النهائية لمونديال قطر، والتي جمعت المنتخب 
الفرنسي حامل اللقب بنظيره األرجنتيني على استاد لوسيل.

 وشهد حفل الختام أمسية فنية متنوعة، تخللتها توليفة 
موسيقية من األغاني الرسمية للبطولة، والتي جرى تقديمها 
مباشرة أمام الجماهير في الملعب بحضور كوكبة من المغنين.

 وأدى دافيدو وعايشة أغنية »هيا هيا«، بينما قّدم الفنانان 
أوزونا وجيمس أغنية »أرحبو«، إضافة إلى الفريق النسائي 

المكّون من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال الكامل، 
حيث أدين أغنية »اليت ذي سكاي«. 

كما شهد حفل الختام تمايل الراقصين على أنغام الموسيقى 
وسط حالة من التفاعل والحماس في المدرجات، وجرى 

إطالق منطادين بألوان العلمين األرجنتيني والفرنسي في 
الهواء الطلق قبل انطالق حفل الختام.                 )د ب أ(

https://www.aljarida.com/article/8446


 ... وفيرنانديز 
أفضل العب شاب

حصل العب المنتخب األرجنتيني 
إنــزو فيرنانديز على جــائــزة أفضل 

العب شاب في البطولة.
 وسجل فيرنانديز خالل البطولة 
هدفا في شباك المكسيك في المباراة 
الــتــي انــتــهــت بــفــوز فــريــقــه بثنائية 

نظيفة في دور المجموعات.

المباراة: األرجنتين - فرنسا 3 - 3 
)4 - 2 بركالت الترجيح(

الملعب: لوسيل
ً
الجمهور: 88966 متفرجا

المباراة النهائية
الحكم: البولندي سيمون مارتشينياك

األهداف:
األرجــنــتــيــن: ليونيل ميسي )23 مــن ركــلــة جـــزاء و108(، 

أنخل دي ماريا )36(
فرنسا: كيليان مبابي )80 من ركلة جزاء و81 و118(

ركالت الترجيح:
األرجنتين:

سجل: ميسي، ديباال، باريديس، مونتييل
فرنسا:

سجل: مبابي، كولو مواني
أهدر: كومان، تشواميني

اإلنذارات:
األرجنتين: إنسو فرنانديس )45+7(، ماركوس أكونيا 
)90+8(، لياندرو باريديس )114(، غونسالو مونتييل 

)116(
ــــورام )87(،  فــرنــســا: أدريـــــان رابـــيـــو )55(، مـــاركـــوس تـ

أوليفييه جيرو )90+5 على مقاعد البدالء(

التشكيلتان:
األرجنتين: إيميليانو مارتينيس - ناهويل مولينا 
)غونسالو مونتييل 91(، كريستيان روميرو، نيكوالس 
أوتــامــنــدي، نــيــكــوالس تاليافيكو )بــاولــو ديــبــاال 1+120( 
ــغــــو دي بــــول )لـــيـــانـــدرو بـــاريـــديـــس 102(، إنــســو  - رودريــ
فرنانديس، أليكسيس ماك أليستر )خيرمان بيسيال 116( 
- أنخل دي ماريا )مــاركــوس أكونيا 64(، ليونيل ميسي، 

خوليان ألفاريس )الوتارو مارتينيس 102(
المدرب: ليونيل سكالوني

ــزازي  فــرنــســا: هــوغــو لـــوريـــس - جـــول كــونــديــه )أكـــســـل ديــ
120+1(، رافـــايـــل فــــاران )إبــراهــيــمــا كــونــاتــيــه 113(، دايــو 
أوبــامــيــكــانــو، تــيــو هــرنــانــديــز )إدواردو كــامــافــيــنــغــا 71( 
ــوان غـــريـــزمـــان )كــيــنــغــســلــي كـــومـــان 71(، أوريــلــيــان  ــطـ - أنـ
تشواميني، أدريــــان رابــيــو )يــوســف فــوفــانــا 96( - عثمان 
ديــمــبــيــلــيــه )رانـــــــدال كـــولـــو مـــوانـــي 41(، أولــيــفــيــيــه جــيــرو 

)ماركوس تورام 41(، كيليان مبابي
المدرب: ديدييه ديشامب

خــلــع ليونيل ميسي أبــــواب الــتــاريــخ 
ر اسمه في كتاب أساطير كرة القدم 

ّ
وسط

عندما قاتل مع رفاقه حتى الرمق األخير 
أمـــام فرنسا حاملة اللقب، وفـــاز عليها 
بركالت الترجيح، بسيناريو جنوني في 
 نجمة 

ً
نهائي مونديال قطر 2022، قاطفا

ثالثة تاريخية لألرجنتين.
وبهذا الفوز، حقق »البرغوث« مبتغاه 
 بعد أربــع 

ً
األســمــى الــذي انتظره طــويــال

مشاركات مخّيبة، أبرزها خسارة نهائي 
مونديال 2014 في البرازيل أمام ألمانيا 
في األنفاس األخيرة من الوقت اإلضافي.

وبــعــدمــا اكــتــمــل نـــصـــاب األلـــقـــاب في 
خزائنه، حفر القائد األرجنتيني اسمه 
في كتاب األساطير إلــى جانب مواطنه 
الراحل دييغو أرمــانــدو مــارادونــا، الذي 
ظفر باللقب الثاني لـــ »ألبيسيليستي« 

في عام 1986.

 دي ماريا المحّرك 

وبـــعـــد تــســجــيــلــه ســبــعــة أهـــــــداف فــي 
الــمــونــديــال الــقــطــري، بينها خمسة في 
ثــمــن وربـــع ونــصــف الــنــهــائــي والنهائي 
ليفك صيامه عــن التهديف فــي األدوار 
اإلقصائية ألربع نسخ، رفع ميسي مجمل 
 فـــي الــنــهــائــيــات، 

ً
رصـــيـــده إلـــى 13 هـــدفـــا

لــيــحــطــم الـــرقـــم الــقــيــاســي األرجــنــتــيــنــي 
المسجل باسم غابريال باتيستوتا )10 

في 12 مباراة(.
وكـــــــــان الـــــهـــــدف األول لـــمـــيـــســـي فــي 
النهائيات عام 2006، حين دخل في ربع 
الساعة األخير من مباراة الجولة الثانية 
ضد صربيا ومونتينيغرو حين كانت 
بالده متقدمة -3 صفر، فأضاف الخامس 
بعدما كان صاحب تمريرة الهدف الرابع 
الذي سجله هرنان كريسبو، ليصبح عن 
 أصغر مسجل في 

ً
 و357 يوما

ً
18 عاما

تاريخ بالده في كأس العالم.
وبــــدأت الــكــرة بــالــتــدحــرج مــع انــدفــاع 
أرجـــنـــتـــيـــنـــي يـــقـــود مــيــســي عـــلـــى مــــرأى 
الــجــمــاهــيــر الــمــتــعــطــشــة لـــرؤيـــتـــه يــرفــع 
الكأس الغالية، وعلى إيقاع هتافاتهم 
الــتــي »التهمت« األجـــواء منذ اللحظات 

األولى.
ــــوة الـــــــمـــــــدّرب لـــيـــونـــيـــل  ــــطـ وكـــــانـــــت خـ
سكالوني ناجعة مــع إقــحــام دي ماريا 
، فــحــّرك الــــرواق األيــســر وأزعــج 

ً
أســاســيــا

الــفــرنــســيــيــن الــذيــن اعــتــمــدوا عــلــى جــول 
تحت ثغرات أثمرت 

ُ
كونديه للتغطية، فف

 واعدة لم تكتمل في بادئ األمر.
ً
فرصا

ــم مــيــســي كــرة 
ّ
فـــي الــدقــيــقــة 17، تــســل

وحّولها بينية ذكية إلى الجهة اليمنى 
عند أليكسيس ماك أليستر، لكن عرضيته 

عبرت عن »البرغوث« وسددها دي ماريا 
عالية وبعيدة.

ــاء أول الـــغـــيـــث األرجـــنـــتـــيـــنـــي فــي  ــ  جـ
الدقيقة 23، بعدما منح حكم الــمــبــاراة 
األرجنتينيين ركلة جزاء إثر خطأ على 
عثمان ديمبيليه ضــد دي مــاريــا داخــل 
 رغم 

ً
المنطقة، ترجمها »البرغوث« هدفا
محاوالت التشويش من غريزمان.

وبهذا الــهــدف، بــات ميسي أول العب 
في التاريخ يسّجل في دور المجموعات، 
وثمن النهائي، وربــع النهائي، ونصف 

النهائي، والنهائي.
وازدادت مــعــانــاة الفرنسيين عندما 
عاد دي ماريا المخضرم نفسه ليضيف 
الهدف الثاني لألرجنتين في الدقيقة 36، 
بعد جملة تمريرات رائعة بدأها ميسي 
من منتصف الملعب، وانتهت بعرضية 
من ماك أليستر، تابعها بنجاح في شباك 

هوغو لوريس ويغرق في دموع فرحه.
وكــانــت الصدمة كبيرة على المدرب 
ديدييه ديشان، الــذي لجأ إلى تبديلين 
ثقيلين مبكرين قبل أربع دقائق من نهاية 
الــوقــت األصــلــي لــلــشــوط األول، فــأخــرج 
جيرو وأدخل بداًل منه ماركوس تورام، 
 

ّ
في حين زّج براندال كولو مواني محل

ديمبيليه )41(.
فــي الــوقــت اإلضــافــي، استعاد ميسي 

التقدم )108(، قبل 
أن يـــعـــادل مــبــابــي 

مرة أخرى من نقطة 
 
ً
الــجــزاء )118( مــحــرزا

ــيــــة ومـــــــعـــــــاداًل رقــــم  ثــــالثــ
اإلنــكــلــيــزي جــيــف هــورســت 

في نهائي 1966.

البشت الخليجي 

لــكــن ركـــالت الــتــرجــيــح كــانــت حاسمة 
في النهاية 4-2، وابتسمت لألرجنتين، 
بــعــدمــا تـــصـــدى مــارتــيــنــيــس لــتــســديــدة 
ــاع أوريــلــيــان  ــ كــيــنــغــســلــي كـــومـــان، وأضــ
تــشــوامــيــنــي تــســديــدتــه خــــارج الــمــرمــى، 
لــيــســّجــل غـــونـــســـالـــو مــونــتــيــيــل الــركــلــة 
الــحــاســمــة بــعــد نـــجـــاح كـــل مـــن مــيــســي، 

وباولو ديباال، وباريديس.
وحمل بعدها ميسي الكأس الغالية 
بعدما اتشح بالبشت الخليجي )عباءة 
رجالية يرتديها العرب( التي وضعها 
عــلــى كتفيه أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم 
بــن حمد آل ثاني إلــى جانب رئيس 
االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم )فيفا( 

جاني إنفانتينو.
)أ ف ب(

 ... وميسي 
أفضل العب

أضــاف األرجنتيني ليونيل ميسي إلى اللقب 
ــم وهــــو الـــفـــوز بـــكـــأس الــعــالــم لــلــمــرة األولــــى  ــ األهـ
في مسيرته، نيله جائزة الكرة الذهبية ألفضل 
العـــب فــي مــونــديــال قــطــر 2022 الـــذي ذهـــب لقبه 
أمس لمصلحة بالده على حساب فرنسا بركالت 

الترجيح.
واستحق ميسي هذا اللقب بعدما منح بالده 
تتويجها الــعــالــمــي األول مــنــذ 1986 بتسجيله 
سبعة أهــــداف مــع ثـــالث تــمــريــرات حــاســمــة، بعد 
أن قــادهــا لتعويض صدمة السقوط االفتتاحي 
 بذلك 

ً
أمام السعودية 1 - 2 ليختتم ابن الـ35 عاما
مغامرته المونديالية الخامسة واألخيرة 

بأفضل طريقة ممكنة.

 النهائي 
في سطور

األرجنتين »شيخ« المونديالاألرجنتين »شيخ« المونديال

مارتينيز أفضل حارس
فــاز الــحــارس األرجنتيني إيميليانو 
مارتينيز بجائزة أفضل حارس مرمى 
في المونديال بفضل تصدياته المبهرة 

والتي قادت بالده لمنصة التتويج.
وتصدى مارتينيز لفرصة خطيرة 
 في الشوط اإلضافي الثاني، ليمنع 

ً
جدا

هدفا مؤكدا كادت أن تفوز به فرنسا 
بــالــلــقــب، كــمــا تـــصـــدى لــضــربــة 
ــا كــــومــــان فــي  ــفـــذهـ جـــــــزاء نـ
ضربات الترجيح، ليفوز 
المنتخب األرجنتيني 
باللقب لــلــمــرة الثالثة 

في تاريخه.

https://www.aljarida.com/article/8376
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ميسي يكّرس أسطورتهميسي يكّرس أسطورته

الوتارو: أهدي اللقب إلى والدتي
قــــال الــمــهــاجــم الوتـــــــارو مــارتــيــنــيــس: »ال اعـــــرف مـــاذا 
اقـــول... انظر الــى هــذا )االجـــواء(، أشكر الجميع والشعب 
االرجنتيني وعائلتي والـ26 العًبا ومن بقوا في الخارج 

والطاقم واالتحاد وكل شخص كان معنا«.
وأضاف: »أهدي اللقب الى كل االشخاص 
ــن ذكـــرتـــهـــم وإلــــــى عـــائـــلـــتـــي الـــتـــي فــي  ــذيــ الــ
الـــمـــدرجـــات ووالـــدتـــي فـــي الــبــيــت وتــشــاهــد 
المباراة من كل قلبها وجدتي التي ال تمر بأفضل 

اللحظات، آمل ان يمنحها )هذا اللقب( المزيد من القوة«.
وبـــــدوره، قـــال غــابــريــال بــاتــيــســتــوتــا، الــمــهــاجــم الــدولــي 
االرجنتيني السابق: »أنا سعيد جًدا لميسي، لالرجنتين 
وللبلد بأكمله.. .لست قادًرا على الكالم. الجميع أراد الفوز 
لالرجنتين... اعذروني )ألنني أبكي( ولكن انتظرنا طويال 
من أجل هذا اللقب. ميسي استحق ذلك، لكل ما قدمه على 

مدى 20 عاًما في كرة القدم«.

ال« كاد يفعلها
ّ
سكالوني ينضم إلى نادي العظماءديشامب »العت

كان ديدييه ديشامب أمس على 
ملعب لــوســيــل شــمــال الــدوحــة قــاب 
قوسين أو أدنــى من أن يدخل التاريخ، 
ــام  لـــكـــن ركــــــالت »الــــحــــظ« الــتــرجــيــحــيــة أمــ
أرجنتين ليونيل ميسي )3 - 3 في الوقتين 
األصلي واإلضافي( حرمته من أن يصبح 
ثــانــي مـــدرب فقط فــي تــاريــخ كــأس العالم 

يتوج باللقب مرتين.
قائُد كتيبة اللقب األول، ُمهندس مسار 
 الـــمـــدّبـــر الســتــراتــيــجــيــة 

ُ
الـــثـــانـــي، والـــعـــقـــل

ــال« 
ّ
رفـــع كـــأس ثــالــثــة، كـــان ديــشــامــب »الــعــت

العتيق عــلــى أعــتــاب كــتــابــة تــاريــخ جديد 
لــلــكــرة الفرنسية الــتــي اعــتــادت فــي عهده 

االنتصارات.
تحّول مشوار فرنسا في نهائيات كأس 
العالم هذه إلى انتصار لديشامب بالذات، 
إذ إنه بوصوله إلى النهائي للمرة الثانية 
 أول على أولــئــك الذين 

ً
، حقق فـــوزا

ً
تــوالــيــا

 في منصبه.
ً
اعتبروا أنه بقي طويال

وبتبديالته وبتألق الرائع كيليان مبابي 
الذي سجل األهداف الثالثة، نجح ديشامب 
في إعادة فريقه الى أجواء اللقاء بعدما كان 

 صفر - 2 حتى الدقيقة 80.
ً
متخلفا

 عــلــى منتخب مــغــربــي طــمــوح في 
ٌ
فــــوز

نصف النهائي، منحه بطاقة الوجود في 
النهائي، وفرصة أن يصبح مدّرب المنتخب 
 الذي ينجح في الدفاع 

ً
األول منذ 60 عاما

عــن لقبه، لكن ميسي ورفــاقــه حــرمــوه من 
 أول مــدرب 

ً
هــذا اإلنــجــاز وأن يــكــون أيــضــا

يفوز باللقب مرتين منذ المدّرب اإليطالي 
الداهية فيتوريو بوتسو في الثالثينيات.

ــال« أو »حــامــل الــمــيــاه« كما 
ّ
وبـــات »الــعــت

 مواطنه النجم السابق 
ً
استخف به يوما

إريـــك كــانــتــونــا، صــاحــب دور مــحــورّي في 
مركز العب الوسط الدفاعي مع »الديوك« 
وقدرة على االنسيابية في نقل الكرة لبناء 
الهجمات، وبعد أن اصبح مدربا للمنتخب 
سّيد قراره بالبقاء في منصبه الذي يشغله 
منذ عشرة أعوام، أو الرحيل بعد البطولة.
 للمنتخب على 

ً
ــن ديشامب مــدربــا وُعــيِّ

أنقاض فشل مونديال جنوب إفريقيا 2010 
وبعد االستغناء عن خدمات لــوران بالن 
الذي أمضى عامين مع »الديوك«، فقاده إلى 
قمة الكرة المستديرة بالتكريس العالمي 
الــثــانــي فــي مــونــديــال روســيــا 2018، عقب 
خسارة نهائي كأس أمم أوروبا 2016 على 

أرضه أمام البرتغال صفر - 1.

انــضــم ليونيل سكالوني إلــى نـــادي عظماء 
مدربي األرجنتين، إلى جانب مواطنيه الفائزين 
الــســابــقــيــن بــلــقــب كـــأس الــعــالــم ســيــســار لــويــس 
مينوتي وكارلوس بيالردو، وذلك بعد تتويج 
»ألــبــيــســيــلــيــســتــي« بــلــقــب مـــونـــديـــال قــطــر 2022 
بالفوز على فرنسا بطلة 2018 في نهائي األحد 
على ملعب لوسيل بركالت الترجيح في مباراة 
مجنونة انتهى وقتها األصلي بالتعادل 2-2، ثم 

شوطاها اإلضافيان بتعادلهما 3-3.
وبــعــدمــا بـــدأ الــلــقــاء كــأصــغــر مـــدرب يخوض 
نهائي كــأس الــعــالــم منذ األلــمــانــي رودي فولر 
 
ً
(، بات سكالوني عن 44 عاما

ً
عام 2002 )42 عاما

أصغر مدرب يرفع الكأس الغالية منذ مواطنه 
.)

ً
مينوتي عام 1978 )39 عاما

ا 
ً
وصل سكالوني بداية إلى تسلم المهام مؤقت

ا لخورخي سامباولي، وها 
ً
في عام 2018 خلف

هو يقود األرجنتين الى لقبها األول منذ 1986 
والثالث في تاريخها.

وال يمكن للتناقض بين سامباولي االنفعالي 
وســكــالــونــي الـــهـــادئ الــــذي كـــان ضــمــن الــجــهــاز 
الــفــنــي للمنتخب فـــي روســـيـــا 2018، أن يــكــون 
أكــثــر وضــوًحــا. وقــد قــوبــل تعيينه بعد خــروج 
»ألبيسيليستي« مــن الـــدور ثمن النهائي أمــام 
فرنسا بــالــذات )3-4( بانتقادات ورفــض واســع 

النطاق من أولئك الذين شعروا أنــه يفتقر إلى 
المؤهالت الالزمة.

ــرة ســـابـــقـــة  ــ ــبـ ــ ــي خـ ــونــ ــالــ ــكــ ــن لــــــــدى ســ ــكــ ــم يــ ــ ــ ل
ى 

ّ
كمدرب رئيسي، وكــان من المفترض أن يتول

الــمــســؤولــيــة مــــدة شــهــريــن فــقــط ريــثــمــا يبحث 
االتحاد عن خليفة لسامباولي.

ورث منتخًبا عانى سلسلة خيبات، أبرزها 
ــام ألــمــانــيــا  خـــســـارة نــهــائــي مــونــديــال 2014 أمــ
ونـــهـــائـــي كـــوبـــا أمـــيـــركـــا أمـــــام تــشــيــلــي بــركــالت 
الترجيح فــي 2015 و2016، مــا أدى الــى إعــالن 
ليونيل ميسي اعتزاله الدولي قبل العودة عن 

قراره بعد شهرين.
شّكل الــمــدرب األرجنتيني قــوام الفريق كما 
يريد، إذ إن 19 من أصل 26 العًبا في قطر خاضوا 
نهائيات كأس العالم للمرة األولى في مسيرتهم.

وقال خورخي بوروتشاغا الذي سجل هدف 
الفوز )3-2 على ألمانيا الغربية( في نهائي كأس 
العالم 1986، لوكالة فرانس بــرس: »لقد ساعد 
فـــي اكــتــشــاف العــبــيــن مــثــل )نـــاهـــويـــل( مــولــيــنــا، 
ــرو، لــيــســانــدرو مــارتــيــنــيــس  ــيــ كــريــســتــيــان رومــ
و)أليكسيس( ماك أليستر، الذين أعطوا الفريق 
ــل شـــــيء، أعـــطـــى لــيــو )مــيــســي(  ــة، وفـــــوق كـ ــويـ هـ
خــيــارات لعب لــم تكن متاحة لــه فــي المونديال 

الماضي«.

أكد األرجنتيني الحارس إيميليانو مارتينيز 
 إلى 

ً
باكًيا صعوبة المباراة بدرجة كبيرة، الفتا

معاناة التانغو للحصول على اللقب.
وقال: »كان علينا ان نعاني ونصل الى ركالت 
الترجيح... سجلنا الــهــدف الثالث ثــم حصلوا 
على ركلة جــزاء وسجلوا، وكــان من الممكن أن 

يضيفوا الرابع«.
ــذا مــــا حـــلـــمـــت بـــــه. حـــلـــمـــت كـــثـــيـــًرا بــهــذه  ــ ــ »هـ
البطولة... ال كــالم ألصــف مــا أشعر بــه. غــادرت 
بلدي باكرا الى إنكلترا. أهدي اللقب الى عائلتي 
واطفالي. أعتقد انني خرجت من مكان متواضع 

وانا شاب وأريد ان اهدي ذلك لوالدتي«.
وعــــن كــيــفــيــة تــعــامــلــه مـــع ركـــــالت الــتــرجــيــح 
ا الفضل يعود 

ً
»يجب ان اتعامل بهدوء. وأيض

لزمالئي وكنت قـــاًدرا على صــد الركلة األولــى 
)التي سجلها كليان مبابي(.

ــــع مـــحـــاوالت فــاشــلــة والــكــثــيــر من  بــعــد أربـ
التشكيك واالنــتــقــادات، تمكن ليونيل ميسي 
 مــن تحقيق حــلــم إحــــراز كـــأس الــعــالــم، 

ً
أخـــيـــرا

والــجــلــوس بالتالي عــن يمين الــراحــل دييغو 
مارادونا، الذي كان آخر من يقود األرجنتين إلى 
التتويج العالمي، وذلك بقيادة »ألبيسيليستي« 
للفوز على فرنسا بركالت الترجيح في نهائي 
سجل خالله ثنائية )3 - 3 في الوقتين األصلي 

واإلضافي( أمس في لوسيل.
واآلن بعد هذا التتويج الذي طال انتظاره، 
والذي تحقق في مشاركته المونديالية األخيرة، 
ال يــمــكــن ألحــــد أن يــشــكــك فـــي مــكــانــة ميسي 
كــأحــد عــظــمــاء الــلــعــبــة، وحــتــى قــد يــذهــب كثر 
العتباره أفضل حتى من مارادونا أو األسطورة 
البرازيلية بيليه الفائز باللقب العالمي ثالث 

مرات.
فــــي مـــشـــاركـــتـــه الـــخـــامـــســـة، أظــــهــــر مــيــســي 
شخصية مختلفة عن أيٍّ من مشاركاته السابقة 
بألوان المنتخب األرجنتيني ولعب بأهدافه 
السبعة، آخــرهــا حين افتتح التسجيل أمس 
في المرمى الفرنسي قبل أن يعيد بــالده الى 
المقدمة 3 - 2 بعد التمديد، وتمريراته الحاسمة 

الثالث، الدور الرئيسي في منح فريق المدرب 
ليونيل سكالوني فرصة تاريخية على استاد 
لوسيل، فــي مواجهة منتخب كــان يحلم بأن 
يصبح أول مــن يحتفظ باللقب منذ بــرازيــل 

بيليه عام 1962.

كأس وحيدة

كأس وحيدة كانت تنقصه ليصبح األعظم. 
حلم ميسي بالتتويج وقيادة األرجنتين للقبها 
الــثــالــث بــعــد 1978 عــلــى أرضـــهـــا و1986 في 
المكسيك الذي صبغه »الفتى الذهبي« بتحفته 

الكروية الشهيرة أمام انكلترا.
فـــاز ميسي بــكــل شـــيء ســبــع كــرات 

ذهــبــيــة ألفــضــل العــــب فـــي الــعــالــم، 
أربــــعــــة ألــــقــــاب فــــي دوري أبـــطـــال 
ــاب فــي  ــ ــقـ ــ أوروبـــــــــــا، جــمــلــة مــــن األلـ
الــــدوري االســبــانــي والفرنسي مع 
برشلونة ثم باريس ســان جرمان 
الفرنسي، كما أضـــاف إلــى سجله 
لقب كوبا أميركا الصيف الماضي، 
فــي أّول تــتــويــج قــــاري لـــ »راقــصــي 

التانغو« منذ عام 1993.
سجل ميسي مئات األهداف وسحر عالم كرة 

القدم بمراوغاته وتمريراته وابتكاراته 
وســـرعـــتـــه. هـــو قـــائـــد الــمــنــتــخــب 

األرجنتيني وأفضل هداف في 
( واألكثر 

ً
تاريخه )98 هــدفــا

ارتداًء للقميص )172 مباراة 
دولــيــة(. غير أن المونديال 
عـــانـــده قــبــل أن يــفــك عقدته 

األحد في لوسيل في مباراته 
 وعــلــى صعيد 

ً
الــــ 1025 دولـــيـــا

.)
ً
األندية )799 هدفا

ممّرر رائــع، هــّداف المناسبات الكبيرة وأفضل مساعد لليونيل ميسي في 
المنتخب األرجنتيني لكرة القدم، رافق أنخل دي ماريا في مونديال قطر 2022 
صاحب الرقم 10 في مشوار الفوز باللقب العالمي الثالث لأللبيسيليستي وترك 

بصمة دامغة في النهائي.
لــكــن ابـــن مــديــنــة روســـاريـــو الــــذي لــم تــكــن مــشــاركــتــه مــتــوقــعــة فــي التشكيلة 
األســاســيــة، قــام بأفضل مــن ذلــك بكثير على اســتــاد لوسيل: حصد ركلة جــزاء 
ترجمها ميسي في الدقيقة 23، ثم أضــاف الهدف الثاني بتسديدة أرضية في 

الدقيقة 36.
وبعد خروجه في الدقيقة 64، كادت الدنيا تنقلب على فريقه، اذ عادلت فرنسا 
2 - 2، ثم 3 - 3 في الوقت االضافي، قبل ان تنقذهم ركالت الترجيح 4 - 2 على 

وقع بكائه على مقاعد البدالء.
في عام 2008، كان صاحب الهدف الوحيد في المباراة النهائية ألولمبياد بكين 
ضد نيجيريا، وبعد 15 عاًما تقريًبا، في عام 2021، سّجل مرة أخرى بتسديدة 
ساقطة بقدمه اليسرى ضد البرازيل في المباراة النهائية لكوبا أميركا ومنح 

بالده اللقب األول في المسابقة منذ عام 1993.
سواء التمريرات الحاسمة أو األهداف، بالنسبة للمنتخب األرجنتيني، قّدم 

دي ماريا )34 عاًما( كل شيء لبالده. 
في مسيرته الكروية مع األندية، جال دي ماريا في جميع أنحاء القارة العجوز 
بقدمه اليسرى الساحرة، وأذنيه البارزتين، واحتفاله الشهير برسم قلب بأصابع 

يديه خالل تسجيله لألهداف.
دافع عن ألوان األندية الكبيرة فقط. وصل في عام 2007 إلى بنفيكا البرتغالي، 
ثم انتقل إلى ريال مدريد اإلسباني ومانشستر يونايتد اإلنكليزي وباريس سان 

جرمان الفرنسي وحاليا مع يوفنتوس اإليطالي.
قبل أوروبا، تعلم كرة القدم في بالده، في روساريو، مدينة مسقط رأسه والتي 

ا مدينة ميسي. 
ً

هي أيض
في شوارع هذا الحي الشعبي في روساريو، ساعد المالك الصغير الذي يتمتع 
بلياقة بدنية نحيفة أكسبته بالفعل لقب »فيديو« )الشعيرية(، والده ميغل في 
توصيل الفحم قبل أن يجد نفسه حول كرة قدم برفقة أصدقائه الذين ما زالوا 

كذلك حتى اليوم.
 عــن رفــاقــه، فــرصــده نــادي روســاريــو ســنــتــرال، أحــد أقــوى 

ً
 كثيرا

ً
كــان متميزا

 إلى 
ً
ناديين فــي المدينة مــع نيويلز أولـــد بــويــز، وكــانــت والــدتــه ترافقه يوميا

الحصص التدريبية.
نقلته موهبته حتى الفريق األول لروساريو سنترال، ثم إلى أوروبا والمنتخب 
ا. ومع ذلك، تعرض دي ماريا في بعض 

ً
حيث لعب 124 مباراة وسجل 27 هدف

األحيان النتقادات، كما حدث خالل كأس العالم 2010. 
سمحت له فنياته ومهاراته بتسجيل الهدفين الشهيرين في مرمى نيجيريا 

والبرازيل، لكنها لم تساهم بمنح لقب عالمي لألرجنتين 
التي اكتفت ببلوغ المباراة النهائية فقط في عام 2014. 

ولكن مع دي ماريا وميسي في قمة مستواهما، قلب 
األلبيسيليستي الطاولة على الجميع في قطر.

)أ ف ب(

دي ماريا نجم 
المناسبات الكبرى

مبابي هداف 
المونديال

حاز كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي، جائزة 
هـــداف بطولة كــأس العالم لــكــرة الــقــدم فــي قطر 2022، 

برصيد ثمانية أهداف. 
وسجل مبابي ثالثة أهداف في مواجهة األرجنتين في 
المباراة النهائية التي انتهت بالتعادل 3 - 3 قبل اللجوء 
لضربات الترجيح، التي ابتسمت للمنتخب االرجنتيني. 
ويتواجد النجم األرجنتيني ليونيل ميسي في وصافة 
تــرتــيــب الــهــدافــيــن برصيد 
ســبــعــة أهــــــداف، بــعــدمــا 
سجل هدفين في لقاء 

النهائي.
)د ب أ(
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أبدى مدرب منتخب ألمانيا 
هانسي فليك شغفه 

باستعادة هيبة »المانشافت«، 
 أن الفريق يمتلك أكثر 

ً
مؤكدا

مما قّدمه في مونديال قطر، 
والتطلعات اآلن نحو بطولة 

يورو 2024.

يريد المدير الفني للمنتخب 
األلماني لكرة القدم، هانسي فليك، 
من العبيه أن يبذلوا أقصى جهد 
لــهــم لــتــحــســيــن أدائـــهـــم الــدفــاعــي 
تــهــم الــهــجــومــيــة مـــن أجــل  وكــفــاء
استعادة ثقة الجماهير مرة أخرى 
من خالل تحقيق نتائج إيجابية 
بعد الخروج للمرة الثانية على 
ــتـــوالـــي مـــن دور الــمــجــمــوعــات  الـ

ببطولة كأس العالم. 
وقــــــال فـــلـــيـــك، فــــي مــقــابــلــة مــع 
وكــــالــــة األنــــبــــاء األلـــمـــانـــيـــة بــمــقــر 
االتــحــاد األلماني لكرة القدم في 
فــرانــكــفــورت: »لدينا الــتــزام يجب 

تنفيذه«. 
ـــد 

ّ
ــا أن نـــول ــنـ ــيـ ــلـ وأضـــــــــــاف: »عـ

ــرى. نـــريـــد أن  ــ ــ ــــرة أخـ الـــحـــمـــاس مـ
ــرة قــــدم جـــذابـــة كــفــريــق،  نــظــهــر كــ
نــريــد أن نظهر للجماهير مــدى 
إمكاناتنا، نريد أن نقّدم كل شيء، 
نـــريـــد أن نــلــعــب أللـــمـــانـــيـــا، نحن 
فــخــورون بهذا، ونتطلع لبطولة 
أمــــم أوروبـــــــا الـــتـــي تستضيفها 

ألمانيا عام 2024«.
وأضـــــــــــــاف: »يـــــجـــــب أن تــــقــــّدم 
أقصى ما عندك لكي تقدم أفضل 
ــاراة. هــذه  ــبــ أداء لـــديـــك فـــي كـــل مــ
هي مهمتنا، وبعد ذلــك نأمل أن 
تساندنا الجماهير. نحن أيضا 

مقتنعون بهذا«. 
وخسر المنتخب األلماني 1 - 
2 أمــام اليابان وتعادل 1 - 1 مع 
المنتخب اإلسباني، ثم فاز على 
كــوســتــاريــكــا 4 - 2، بــعــد أن كــان 
متأخرا 1 - 2، لكن هــذه النتائج 
لم تكن كافية لعبور بطل العالم 

أربع مرات من دور المجموعات.
وقـــــال فــلــيــك: »إذا نـــظـــرت إلــى 
األرقام، فنحن من بين أكثر الفرق 
الــتــي صنعت فــرصــا للتسجيل. 
كانت تنقصنا الفاعلية. ودفاعيا 
ا فــي المتوسط، ألننا لــم نكن 

ّ
كن

متماسكين بما يكفي«. 
وأضــاف: »استغل المنافسون 
هـــذا بــال رحــمــة. ســجــلــت الــيــابــان 
وكوستاريكا هدفين لكل منهما 
ــــرص. كـــانـــت لــديــهــمــا  مـــن ثــــالث فـ

الفاعلية التي كانت تنقصنا«. 
وأردف: »نحن أيضا لم نتمكن 
من مواصلة اللعب بخطة المباراة 
الموضوعة طوال الـ 90 دقيقة. ما 
نحتاجه هو أن نؤدي بنسبة مئة 
بالمئة من أجل التغيير. هذا مهم 

جدا للمستقبل«.

نجاح العقلية الدفاعية

وقـــــال فــلــيــك إن بــطــولــة كــأس 
العالم في قطر أظهرت أن الِفرق 
التي تلعب بعقلية دفاعية حققت 
نــجــاحــات كــبــيــرة، مــشــيــرا إلـــى أن 
مــبــاراة الــــدور قــبــل الــنــهــائــي بين 
فرنسا والمغرب شهدت مراحل 
»حيث لعبوا كرة القدم رائعة في 
بعض األوقـــات، ودافــعــوا بشغف 

كبير في نفس الوقت«. 
وأردف: »كــــــــان بـــإمـــكـــانـــك أن 
تــشــعــر بــالــطــاقــة والــشــغــف معنا 
ــام إســبــانــيــا. في  فــي الــمــبــاراة أمــ
النهاية هذا هو األساس والشرط 
األساسي لخوض بطولة ناجحة«. 
ــام: »مـــن  ــ ــــأمـ وقــــــال مــتــطــلــعــا لـ

المهم أن يكون لدينا التناغم في 
كل مباراة، أمــام أي منافس، وأن 
يــكــون لــديــنــا االنــضــبــاط لتقديم 

أفضل أداء طوال المباراة«.
ــــن شـــأنـــه  ــكــــامــــل مـ الـــتـــفـــانـــي الــ
ــيـــد اهــــتــــمــــام الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــعـ أن يـ
بالمنتخب األلماني، السيما أن 
عـــددا كــبــيــرا منهم كـــان ال يبالي 
ــالـــم األخــــيــــرة بــســبــب  ــكـــأس الـــعـ بـ

حقوق اإلنسان في قطر. 
ــــى أن  وأشــــــــار فـــلـــيـــك أيــــضــــا إلــ
الــجــدل حـــول شـــارة »حـــب واحـــد« 
كــان مــن الممكن أن يتم التعامل 
معه بشكل أفضل. وتساءل فليك: 

»هــل فعلنا كــل شــيء فــي ألمانيا 
لكي يتطلع الناس لبطولة كأس 

العالم؟«.
وأضـــــاف:« الــرئــيــس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون قــــال إن كــرة 
الــقــدم أصبحت مسّيسة للغاية. 
على العبينا أن يركزوا على كرة 
القدم، السياسة هي عملي أنا، كان 
مــن الممكن أن يــكــون هــذا عالمة 
جيدة، بالنسبة لنا أيضا«. وأكد: 
»الحقيقة هــي أن الــمــزاج السائد 
فــي ألمانيا كــان ضــد قطر، وقــال 
الكثيرون: لن نشاهد البطولة. هذا 
مؤسف. وجدت أنه من الملهم أن 

أرى جماهير المنتخبات األخرى 
التي تدعم فرقها بدون شروط«. 

وأكد فليك: »هذا ما ينبغي أن 
نركز عليه، لعب كرة قدم ناجحة 
بأفضل طريقة ممكنة أللمانيا. 
هــذه هــي مهمتنا، وســيــكــون من 
الـــرائـــع إذا ُســمــح لــنــا بفعل هــذا. 
اآلخرون مدربون على السياسة«. 

محبط لرحيل بيرهوف

ــبـــاطـــه  ــيـــك عـــــن إحـ ــلـ وأعــــــــــرب فـ
لــرحــيــل أولــيــفــر بــيــرهــوف مــديــر 
المنتخب األلــمــانــي مــن منصبه 

ــبـــل أســـبـــوعـــيـــن، لـــكـــن االتــــحــــاد  قـ
األلماني لكرة الــقــدم وضــع ثقته 
بــه الستكمال عــقــده حتى نهاية 
بطولة أمم أوروبا 2024 التي تقام 
في ألمانيا، وهو يثق اآلن من أنه 
ســيــتــوافــق مــع خليفة بــيــرهــوف. 
ويجب على فليك )57 عاما( اآلن 
إيجاد فريق به التوازن المناسب 
بــيــن الـــشـــبـــاب بـــقـــيـــادة يــوســوفــا 
ــا( والـــخـــبـــرة  ــامــ مـــوكـــوكـــو )18 عــ
المتمثلة فــي تــومــاس مــولــر )32 
عاما(، والــذي لم يستبعده فليك 
من حساباته، ألنه ال يعتبر العمر 

معيارا لالختيار. 

وأكد فليك: »من الجيد للفريق 
أن يــــوجــــد بـــــه العـــبـــيـــن شـــبـــاب. 
لــديــنــا بــعــض الــالعــبــيــن الــشــبــاب 
الصاعدين الجيدين والموهوبين 
للغاية. يجب أن ننظر لــهــذا ألن 

األمر متعلق بالمستقبل«. 
وأردف: »لــديــنــا عــــام ونــصــف 
العام. نريد أن نصطحب واحدا أو 
اثنين منهم لكي يخطو الخطوة 
الــتــالــيــة، ولــكــي يــتــطــورا بطريقة 
ــتـــمـــام  تـــجـــعـــلـــهـــم مـــثـــيـــريـــن لـــالهـ
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــنـــــا، أو يـــصـــبـــحـــوا 
أساسيين مع المنتخب. هذه هي 

مهمتنا كجهاز فني«.  

أورسيتش: هدفي أمام 
المغرب األهم في مسيرتي

أكــد ميسالف أورسيتش، جناح دينامو زغــرب، أن الهدف 
الــذي سجله في شباك المغرب، والــذي أعطى الفوز لمنتخب 
بالده )2-1( وبالتالي احتالل المركز الثالث في مونديال قطر، 

كان »األهم« في حياته المهنية.
وفي تصريحات بعد المباراة، قال أورسيتش إنه »أهم هدف 
في مسيرتي بال شك. أهديه إلى عائلتي وزوجتي وأوالدي. اآلن 

علينا أن نستمر ونحتفل بهذا اإلنجاز«.
واعتبر أورسيتش، الذي حسم المباراة لصالح الكروات بعد 
إطالق تسديدة رائعة في الزاوية البعيدة لتعانق الكرة الشباك 
قبل دقائق من انتهاء الشوط األول، أن فريقه »قدم مباراة جيدة 

واستحق الفوز« .
وبهذه النتيجة، حصد رفاق النجم لوكا مودريتش المركز 
الثالث في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم، بعد نسخة 
1998 في فرنسا، ويستمرون في البقاء ضمن األربعة الكبار، 
بعد أن أنهوا النسخة األخيرة قبل 4 سنوات في روسيا في 
الوصافة لحساب منتخب فرنسا، الذي سيلعب أمام األرجنتين 
في نهائي المونديال بهدف الحفاظ على اللقب.             )إفي(

غفارديول غير مهتم بجائزة أفضل شاب مودريتش باٍق مع المنتخب الكرواتي
صـــرح جــوســكــو غــفــارديــول، قــلــب دفـــاع فريق 
اليبزيغ األلماني، بأنه غير مهتم بمكافأة فردية، 
مثل أفضل العب شاب في مونديال »قطر 2022«، 
ألنــه حل مع منتخب كرواتيا في المركز الثالث 

بعد الفوز على المغرب )1-2(.
وفي مؤتمر صحافي بعد اختياره أفضل العب 
في المباراة، التي أقيمت بين كرواتيا والمغرب، 
قــال غــفــارديــول: »ال تهمني هــذه الــمــكــافــأة، فزت 
بالبرونزية وهــذا يمثل لي الكثير، إذا أعطوني 
إياها فسيكون جيدا، وسأكون سعيدا أيضا إذا 

لم تمنح لي«.
وقــال نجم منتخب »الحصان األســـود«، الــذي 
سجل الهدف األول في مرمى المغرب، »لقد عدنا، 
وعــرفــنــا أنـــه يــجــب أن نــكــون مــركــزيــن ونستحق 
الــمــركــز الــثــالــث. نحن ســعــداء بــالــعــودة بالمركز 

الثالث«.
وأضـــاف: »لقد أظهرنا أنــه عندما يكون األمر 

أكثر صعوبة ونريده، يكون كل شيء ممكنا«.
)إفي(

أكـــد قــائــد منتخب كــرواتــيــا لــكــرة الــقــدم لوكا 
مـــودريـــتـــش، أمــــس األول، أنــــه يــعــتــزم مــواصــلــة 
ــم  ــيــــة حـــتـــى انـــتـــهـــاء دوري األمــ مـــســـيـــرتـــه الــــدولــ
األوروبية على األقل، وذلك بعد فوز فريقه بالمركز 
الــثــالــث فـــي مـــونـــديـــال قــطــر 2022 عــلــى حــســاب 

المغرب 2 - 1.
 على سؤال عما تبقى من مسيرته الدولية، 

ً
وردا

ــانـــي لــلــتــلــفــزيــون  ــبـ قــــال نــجــم ريـــــال مـــدريـــد اإلسـ
الكرواتي: »هذه هي الخطة. لن يكون من المنطقي 
عدم اللعب في دوري األمم. وبعد ذلك سنرى ما 

سنفعله. أريد أن أبقى من أجل دوري األمم«.
 
ً
ويعرف المخضرم البالغ من العمر 37 عاما
أن كـــأس الــعــالــم الــمــقــبــلــة فـــي 2026 ربــمــا تــكــون 
، لكنه يريد االستمرار في ارتداء 

ً
 جدا

ً
 بعيدا

ً
هدفا

القميص الذي يحمل اللونين األحمر واألبيض.
وعاد حائز جائزة أفضل العب في العالم عام 
2018 إلـــى مــنــصــة الــتــتــويــج فـــي الــمــونــديــال مع 
كرواتيا بعد المركز الثالث عام 1998، والوصافة 

في 2018.
 
ً
ــد حــقــقــنــا شــيــئــا ــقـ ــذا الــــصــــدد: »لـ ــ وقــــــال فــــي هـ
 لكرة الــقــدم الكرواتية. أردنـــا الــذهــب وكنا 

ً
كبيرا

قريبين مــنــه. فــي النهاية، سنعود إلــى كرواتيا 
كمنتصرين«.

وأضاف »كرواتيا ليست معجزة تظهر كل 20 
. لقد أثبتنا أننا مستمرون. ال يمكن النظر 

ً
عاما

إلينا كمفاجأة، ولكن كقوة كروية«.

أعلن االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم، األحد، 
بقاء غاريث ساوثغيت في منصبه مديرا فنيا 

للمنتخب األول. 
وكان ساوثغيت )52 عاما( يدرس مستقبله 
في أعقاب الخروج من بطولة كأس العالم لكرة 
القدم من دور الثمانية، عقب الخسارة 1-2 أمام 

المنتخب الفرنسي، حامل اللقب. 
وذكــرت وكالة األنباء البريطانية »بي أيه 
ميديا«، أن عقد ساوثغيت مستمر حتى بطولة 
كأس أمم أوروبا )يورو 2024(، ولكنه أكد أنه 
يشعر بالتضارب بشأن البقاء بعد أن شهدت 
الـ 18 شهرا الماضية صعوبات كبيرة، ولكن 
المدافع الدولي السابق سيظل مدربا للفريق 

لرابع بطولة كبرى. 
وقال مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي 
ــقـــدم، فـــي بــيــان:  لــالتــحــاد اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الـ
ــاريـــــث ســـاوثـــغـــيـــت  ــ »ســـــعـــــداء لـــلـــتـــأكـــيـــد أن غـ

ســـيـــواصـــل الـــعـــمـــل مــــديــــرا فــنــيــا لــلــمــنــتــخــب 
اإلنكليزي، وسيقود الفريق في حملته بيورو 

 .»2024
ــاريــــث ومـــســـاعـــده ستيف  وأضــــــاف أن »غــ
هــــوالنــــد يــحــظــيــان دائــــمــــا بــدعــمــنــا الـــكـــامـــل، 

وخططنا لليورو تبدأ من اآلن«.
ــاد ســـاوثـــغـــيـــت الــمــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي  ــ وقــ
للوصول إلى الدور قبل النهائي في مونديال 
روســـيـــا 2018 ونــهــائــي بــطــولــة أمــــم أوروبــــا 
التي أقيمت الصيف الماضي، قبل الوصول 
إلـــى دور الــثــمــانــيــة فــي قــطــر. وأثــنــاء االعـــداد 
لمونديال الدوحة كانت هناك انتقادات كبيرة 

لساوثغيت بسبب النتائج السلبية. 

الهبوط للمستوى الثاني

وهبط المنتخب اإلنكليزي إلى المستوى 

الثاني فــي بطولة دوري أمــم أوروبـــا بعدما 
خسر مرتين أمام المنتخب المجري، وتعادل 
مرتين أمام المنتخب األلماني، والتعادل في 
مــبــاراة، والــخــســارة فــي مثلها أمـــام إيطاليا، 
ــى وجـــــود تــــســــاؤالت كــبــيــرة  ــا أدى إلــ ــو مـ وهــ
بشأن مستقبله. ولكن بعد الردود اإليجابية 
لوصول الفريق لــدور الثمانية بالمونديال، 
أكد ساوثغيت أنه بحاجة إلى فترة للتفكير 

لكي يتخذ القرار المناسب. 
وقال بعد الخروج من المونديال مباشرة: 
»أعتقد أنــه كلما أنهيت تلك البطوالت، كنت 
بــحــاجــة إلـــى بــعــض الــوقــت التــخــاذ الــقــرارات 

الصحيحة«. 
وأضاف: »عاطفيا، تمر بالعديد من المشاعر 
الــمــخــتــلــفــة. الــطــاقــة الــتــي تستهلكها فــي تلك 
البطولة هائلة«، موضحا: »أريد اتخاذ القرار 
الصحيح، أيا كان، للفريق، إلنكلترا، لالتحاد 

اإلنكليزي. يجب أن أكون متأكدا من أن أي قرار 
سأتخذه هو الصحيح«. 

ورحــــــــــــــب غــــــــــــــاري نـــــيـــــفـــــيـــــل، مــــــدافــــــع 
الــمــنــتــخــب اإلنـــكـــلـــيـــزي الـــســـابـــق بــأنــبــاء 
بــقــاء ســاوثــغــيــت. وقــــال لشبكة »ســكــاي 

سبورتس«: »أعتقد أنه القرار الصحيح«. 
وتابع نيفيل: »عندما رأيت مطلع األسبوع 
الماضي أن هذا األمر سيتم مناقشته في العام 
الجديد، لم أعتقد أن هذا سينجح، بترك هذا 

االمر فترة طويلة«. 

وأكد أن »حقيقة خروج هذه األنباء مرحب 
بها، ينهي األمــر ويسمح للجميع بالتركيز 
على الـ18 شهرا المقبلة. وهذا يعني أنه يمكن 
وضع خطة التعاقب الوظيفي للفترة المقبلة«. 
 )د ب أ(

 لـ »األسود الثالثة«
ً
 لـ »األسود الثالثة«ساوثغيت سيبقى مدربا
ً
ساوثغيت سيبقى مدربا

ــم الــفــنــي خــالل  ــاقـ ســاوثــغــيــت والـــطـ
مواجهة السنغال في المونديال

فليك: لدينا التزام يجب تنفيذه

هانسي فليك خالل تدريبات المنتخب األلماني
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الركراكي: سنعود أقوىالركراكي: سنعود أقوى
أبدى وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب شعوره 
باإلحباط بعد فــقــدان المركز الثالث بمونديال 2022 
فــي قطر بــالــخــســارة أمـــام كــرواتــيــا )1-2( الــســبــت، لكنه 
أكــد في الوقت ذاتــه أنــه »سيقّيم ما حــدث في القريب«، 
، سيفوز أحد 

ً
 إلى أنه »في غضون 15 عاما

ً
 أيضا

ً
ومشيرا

المنتخبات اإلفريقية بالمونديال«.
وقــال الــركــراكــي، فــي تصريحات عقب الــمــبــاراة التي 
شهدها ملعب )خليفة الــدولــي(: »كرواتيا فــازت علينا 
بسبب الــخــبــرة. لــقــد تــفــوقــوا علينا فــي الــشــوط األول، 
وعرفوا كيفية الحفاظ على النتيجة في الثاني، في 

الوقت الذي تحسن فيه أداؤنا«.
وأضاف »نحن محبطون، لكننا سنقدم كشف 
حــســاب لما قــدمــنــاه فــي الــبــطــولــة. التوقعات 
، وللفوز بالمركز الثالث، 

ً
كانت مرتفعة جــدا

كــان يجب أن يكون جميع الالعبين فــي أتم 
جاهزية. أنا فخور بالعبي فريقي، لقد قاتلوا 

حتى النهاية«.
: »عندما نقيم مشوارنا 

ً
وتابع صاحب الـ 47 عاما

 ،
ً
في البطولة، سندرك أننا قدمنا مستوى كبيرا

وواجهنا منتخبات عريقة. أظهرنا قدرة إفريقيا 
على االقــتــراب مــن المستويات الــكــبــيــرة، عندما 
 سيفوز 

ً
يكون هناك عمل جيد، خــالل 15 عاما

أحد منتخبات القارة بالمونديال، وسنعود، 
وسنكتسب الخبرات«.

كــمــا أكـــد الــركــراكــي أن هـــذا الــجــيــل من 
الــالعــبــيــن فــي منتخب الــمــغــرب، األول 
الـــــذي يــبــلــغ هــــذه الــمــكــانــة فـــي كــأس 
العالم، قــادر على أن يكون األفضل 

في تاريخ القارة السمراء، لكنه 

أكـــد أنـــه مــن أجـــل هـــذا األمـــر »يــجــب الــفــوز بــبــطــولــة أمــم 
إفريقيا أواًل«. 

إشادة وسائل اإلعالم

وأغـــدقـــت وســائــل اإلعــــالم الــمــغــربــيــة الــثــنــاء على 
منتخب أسود األطلس رغم الخسارة أمام كرواتيا 
بهدفين لــهــدف أمــس األول الــســبــت، على استاد 
خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركز الثالث 

للمونديال.
وكــتــب الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لصحيفة »الــمــنــتــخــب« 

الــمــغــربــيــة تــحــت عــنــوان »أســــود األطــلــس خــســروا أمــام 
كرواتيا، واكتفوا بالمركز الــرابــع«.... »المغرب مفخرة 
الـــعـــرب«، مضيفة: »رغـــم الــخــســارة الجماهير احتفلت 

بالمنتخب الوطني«. 
وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة »المنتخب الورقية«: 

»البيت بكى والمغرب من الحكم اشتكى«. 
من جانبه، أشــار موقع »أحـــداث إنفو« المغربي، في 
عنوانه الرئيسي للمباراة، »بعد أداء بطولي: المغرب 
رابــع كــأس العالم«... »الركراكي: الالعبون قاتلوا آلخر 

دقيقة وقدموا كل شيء«. 
وأوضـــح مــوقــع »لــو 360« الــمــغــربــي: »أســـود األطلس 
ينهون مشوارهم المونديالي في المركز الــرابــع«، أما 
الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لصحيفة هسبريس فكتب تحت 
عنوان: »مشاركة تاريخية... المنتخب المغربي يتبوأ 

المرتبة الرابعة في كأس العالم 2022«.
وأضافت »هسبريس« عن مدرب »األسود«: 
»التتويج بكأس افريقيا ينقص المنتخب 

المغربي لنيل لقب األفضل«. 
)د ب أ - إفي(

حكيمي يعتذر إلنفانتينوبونو: اإلرهاق نال منا
أكد ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، أن فريقه كان يتطلع إلحراز المركز 
الثالث بمونديال قطر 2022، لكنه في النهاية خسر 1-2 أمام نظيره الكرواتي في مباراة 

تحديد المركز الثالث. 
ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة هسبريس المغربية عن بونو قوله إن اإلرهاق لعب 
م   في خسارة »أسود األطلس« أمام كرواتيا، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن فريقه قدَّ

ً
دورا

كل ما بوسعه.  وأضاف حارس مرمى إشبيلية اإلسباني: »كان من الصعب علينا استعادة 
لياقتنا البدنية والنفسية بعد الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي«. 

وأكد بونو أن الفوز بالمركز الرابع في كأس العالم إنجاز غير مسبوق للكرة اإلفريقية 
والعربية »لكن نتطلع للمزيد في البطوالت المقبلة«. 

المحمدي: فخورون باإلنجاز

من جانبه، أبدى حارس المرمى المغربي منير المحمدي سعادته بما 
حققه المنتخب المغربي في كأس العالم 2022، رغم خسارة الفريق أمام 

نظيره الكرواتي.
وقال حارس المرمى البديل المحمدي عقب المباراة: »كنا نريد الفوز 
في هذه المباراة بالطبع، وحصد المركز الثالث، لكن األمور كانت صعبة، 
فلدينا العديد من اإلصابات في صفوف الفريق، لكننا نحن سعداء بما 

وصلنا إليه وما حققناه، وفخورون بهذا اإلنجاز الكبير.«
 )د ب أ(

تقدم أشرف حكيمي العب المنتخب المغربي باعتذار لجياني إنفانتينو رئيس االتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( عن الكلمات التي وجهها له عقب نهاية مباراة تحديد المركز الثالث . 

وضغط حكيمي وزمــالؤه بالمنتخب المغربي على الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم 
ألنه لم يحتسب ركلة جزاء ألسود األطلس في قرارين مثيرين للجدل في اللحظات األخيرة 

من المباراة، وأشارت تقارير إعالمية أن حكيمي تحدث بغضب مع إنفانتينو في 
الممر المؤدي لغرف خلع المالبس عقب نهاية مباراة كرواتيا بسبب األخطاء 

التحكيمية التي عانى منها منتخب أسود األطلس في البطولة. 
ومع ذلك خرج حكيمي بعدها في تصريحات لقناة الرياضية المغربية 

موجها اعتذاره إلنفانتينو. 
وقال حكيمي: كنت غاضبا بعض الشيء بعد المباراة. ذهبت للتحدث 
معه. أقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له. هو صديقي وأحترمه 

كثيرا. إذن لم يحدث أي شيء. 
وفيما يخص الــحــصــول على الــمــركــز الــرابــع، قـــال: كنا نــرغــب في 
تحقيق المركز الثالث إلسعاد جماهيرنا بعد الطريق الطويل الذي 
خضناه. علينا أن نشعر بالسعادة والفخر. عجزنا عن تحقيق هذا 

الفوز، لكننا سنرحل برأس مرفوع.
وأضاف الالعب: هذا اإلنجاز ليس للمغرب فقط، وإنما للقارة بأكملها 
التي دعمتنا. رفعنا من شأن قارة بأكملها ومن شأن علمنا. نحن فخورون 

بالعمل والطريق الذي قطعناه.
)د ب أ(

إلياس شاعر: كنا نستحق أكثرإلياس شاعر: كنا نستحق أكثر
أبـــــدى العــــب خـــط الـــوســـط الــمــغــربــي 
إلــيــاس شــاعــر حــالــة مــن الــرضــا إزاء ما 
حــقــقــه الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي فـــي بــطــولــة 
كــــأس الــعــالــم 2022 الــمــقــامــة فـــي قــطــر، 
وذلـــك رغــم خــســارة الفريق أمـــام نظيره 
الكرواتي 1 - 2 السبت في مباراة تحديد 

المركز الثالث. 
وقال شاعر، عقب المباراة التي أقيمت 
على ملعب اســتــاد خليفة الــدولــي: »في 
ون ألننا  البداية، بالتأكيد نحن مستاء
ـــا قــريــبــيــن مـــن الــتــأهــل لــنــهــائــي هــذا 

ّ
كـــن

الــمــونــديــال، لكننا خــســرنــا فــي المربع 

الــذهــبــي )أمـــــام فـــرنـــســـا(، أرى أنـــنـــا كنا 
نستحق ما هو أكثر من ذلك«. 

وأضـــاف: »ومــع ذلــك، علينا أيضا أن 
نكون فخورين بأنفسنا وبـــاألداء الذي 
قّدمناه في المونديال، علينا أن نفخر 
بما قدمته المجموعة كلها، لقد كتبنا 

التاريخ«. 
ــة لــلــجــمــاهــيــر  ــ ــالـ ــ ــر رسـ ــاعــ ووّجـــــــــه شــ
ــائــــال: »رســـالـــتـــي  ــعـــب الـــمـــغـــربـــي قــ والـــشـ
للشعب الــمــغــربــي، شــكــرا لــكــم عــلــى هــذا 
الدعم الكبير، وإن شاء الله نراهم قريبا... 
ــل  ــو أنـــنـــا مــنــحــنــا األمـ الـــشـــيء الــجــيــد هـ

للشعب المغربي«. 
ــه فــي األداء  ولـــدى ســؤالــه عــن رأيـ
الــتــحــكــيــمــي خـــالل الـــمـــبـــاراة، حيث 
طــالــب العــبــو الــمــنــتــخــب المغربي 
بالحصول على ضربة جزاء بداعي 
تـــعـــّرض الــمــدافــع أشــــرف حكيمي 
 
ّ
لــلــدفــع داخـــل منطقة الـــجـــزاء، لكن

الحكم أشار بمواصلة اللعب، بعد 
الــــرجــــوع لــحــكــام الـــفـــيـــديـــو، اكــتــفــى 
شاعر بقول »ال تعليق لدي بالنسبة 

للتحكيم«.
)د ب أ(

العاهل المغربي يهنئ المنتخب
بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة 
إلى منتخب بالده الوطني لكرة القدم بعد »إنجازه التاريخي 
وغير المسبوق« في مونديال 2022 بقطر، الــذي بــات فيه 
المغرب أول بلد إفريقي يحقق المركز الرابع بتاريخ البطولة.

ــال الــمــلــك مــحــمــد الـــســـادس: »تــتــبــعــنــا بــبــالــغ الــســرور  وقــ
واالبتهاج، مساركم المتألق في منافسات كأس العالم لكرة 
القدم 2022 بدولة قطر الشقيقة، حيث تمكنتم، عن جدارة 
واستحقاق، من بلوغ الدور نصف النهائي، في أول وأبهى 
تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية واإلفريقية، في 
نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية«، بحسب وكالة 

المغرب العربي لألنباء.
أضــاف: »وإننا ونحن نبارك لكم هذا اإلنجاز التاريخي 
غير المسبوق، لنعرب لكم عن بالغ شكرنا وعميق اعتزازنا 

وفخرنا بما أبدعتموه خالل هذا الملتقي الكروي الكبير«.
)إفي(

كلينسمان يشيد كلينسمان يشيد 
بالمونديال القطريبالمونديال القطري

أشــاد المدير الفني األســبــق للمنتخب األلماني 
لكرة القدم يورغن كلينسمان ببطولة كأس العالم 

2022، التي اختتمت فعالياتها أمس في قطر. 
وبـــوصـــف يــخــتــلــف قــلــيــال عــمــا قــالــه الــســويــســري 
جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو رئــيــس االتـــحـــاد الـــدولـــي للعبة 
)فيفا(، الذي وصف البطولة بأنها »أفضل كأس عالم 
في التاريخ«، وصف كلينسمان المونديال القطري 
بأنه »كأس عالم رائعة. حققت نجاحا هائال داخل 

وخارج الملعب«.
وعما إذا كانت قطر نظمت أفضل كأس عالم في 
الــتــاريــخ، أجـــاب كلينسمان )58 عــامــا(: »أعتقد أن 
هذا ما تقوله وتشعر به في كل مرة تشارك بها في 
كأس العالم. على أي حال، استمتعت بكل مونديال 

شاركت فيه وشاهدته«.  )د ب أ(

فينغر: كرة القدم اإلسبانية ستعودفينغر: كرة القدم اإلسبانية ستعود
أكد أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في 
االتــحــاد الــدولــي للعبة )فــيــفــا(، أنــه »ال يجب التسليم بأن 
ى عليه الزمن«، رغم تعرضها 

َّ
األسلوب الفني إلسبانيا قد عف

في مونديال قطر 2022 للخسارة بواسطة منتخبات راهنت 
على الهجمات المرتدة، وتوقع أن »تعود« إلى النجاح في 

ضوء امتالك قاعدة فنية كبيرة.
وقال فينغر إن »كرة القدم رياضة فنية. يجب أن نواصل 
تطوير الجودة التقنية. وكــرة القدم اإلسبانية مثال على 
الذكاء الجماعي. لن أقبل القول إن أسلوب إسبانيا الفني 
ى عليه الزمن. في هذه البطولة، هناك حاجة إلى جودة 

َّ
عف

فنية في مراحل مختلفة«.
وكشفت البيانات التي طرحت بواسطة »الفيفا« عن قطر 
2022، أن أسلوب اللعب الذي تمكن من تحقيق االنتصارات، 
هو أسلوب آخــر غير الــذي انتهجته إسبانيا. وفــي هذا 
 عندما يتعلق األمر 

ً
الصدد، قال فينغر: »ما كان سائدا

باللعب هو الرهان على الكتلة الوسطى، بمسافة 37.6 

 ،
ً
 من خط الدفاع تجاه المرمى، واللعب المضغوط جدا

ً
مترا

دون تــعــزيــز الــخــطــوط الــمــتــقــدمــة. وكـــان لــلــدفــاع خــط أكثر 
.»

ً
تقدما

وأضاف: »لقد كانت بطولة القوة الضاربة لالعبين الذين 
يستخدمون هذه الخاصية للتغلب على الخطوط الدفاعية« 

للمنافسين.
وقــــال الــمــســؤول الـــريـــاضـــي: »لــقــد 
أظهرت هذه البطولة تطور كرة القدم. 

وكانت بطولة الالعبين الشباب الذين 
اقتحموا البطولة، مع إظهار أهمية الخبرة 

، كما تجلى في نماذج 
ً
المكتسبة لألكبر سنا

ميسي وجيرو ومودريتش«.
)إفي(

وليد الركراكي وسفيان إمرابط
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امتألت شــوارع العاصمة األرجنتينية، بوينس آيرس، 
حيث كان الناس موجودين بالفعل منذ الساعات األولى 
من صباح أمس، بالجماهير الذين صاحوا وأطلقوا أبواق 
سياراتهم، بعد فوز المنتخب االرجنتيني بلقب كأس العالم 

على حساب نظيره الفرنسي. 
ــارع فــي الــعــالــم، حيث  وامــتــأل 9 دي خــولــيــو، أوســــع شــ
تقع المسلة، وهي نقطة التقاء منتظمة لالحتفاالت خالل 

مونديال قطر 2022، بأشخاص يرتدون قمصانا وأعالما 
ــواق  ــوات أبــ ــ ــانـــوا يــغــنــون ويــطــلــقــون أصــ وطــنــيــة بــيــنــمــا كـ

السيارات لالحتفال.
وشــاهــد المشجعون أهـــداف نجومهم فــي الــشــارع عبر 
هواتفهم المحمولة أو في الحانات المتصلة بالقنوات التي 

تبث المباراة على الهواء مباشرة.
وشـــاهـــد الــكــثــيــر مــنــهــم، الـــذيـــن لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن دخـــول 

الــمــقــاهــي، الـــمـــبـــاراة مـــن وراء الـــزجـــاج، مستمتعين 
باألجواء الجماعية.

ــوز الــمــنــتــخــب  ــ ــعـــد فــ ــذه االحــــتــــفــــاالت بـ ــ وجــــــــاءت هــ
االرجنتيني باللقب حيث كــان آخــر لقب لــه فــي 1986 

بقيادة النجم الراحل دييغو مارادونا.
 )إفي(

 االحتفاالت تعم الشوارع 
األرجنتينية بعد الفوز باللقب

https://www.aljarida.com/article/8448


الدور األول
الوقتاملباراةاملجموعةمباراةالتاريخ

7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B نوفمبر

السعودية12األرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونس00الدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًءبولندا00المكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليا41فرنسا228D نوفمبر

كرواتيا00المغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابان12المانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًءكوستاريكا  70اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندا10بلجيكا2312F نوفمبر

الكاميرون10سويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا ج00أوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًءغانا32البرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربيا20البرازيل2416G نوفمبر

ايران02ويلز2517B نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالسنغال13قطر2518A نوفمبر

 7:00 مساًءاإلكوادور11هولندا2519A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا00إنكلترا2520B نوفمبر

استراليا01تونس2621D نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السعودية20بولندا2622C نوفمبر

7:00 مساًءالدنمارك21فرنسا2623D نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك20األرجنتين2624C نوفمبر

كوستاريكا01اليابان2725E نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالمغرب02بلجيكا2726F نوفمبر

 7:00 مساًءكندا41كرواتيا2727F نوفمبر

 10:00 مساًء المانيا11اسبانيا2728E نوفمبر

صربيا33الكاميرون2829G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء غانا23كوريا ج2830H نوفمبر

7:00 مساًءسويسرا10البرازيل2831G نوفمبر

10:00 مساًء أوروغواي20البرتغال2832H نوفمبر

6:00 مساًءالسنغال12اإلكوادور2933A نوفمبر

6:00 مساًءقطر20هولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا01ايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلترا03ويلز2936B نوفمبر

6:00 مساًءالدنمارك10استراليا3037D نوفمبر

6:00 مساًءفرنسا10تونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتين02بولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك12السعودية3040C نوفمبر

6:00 مساًءبلجيكا00كرواتيا141F ديسمبر

6:00 مساًءالمغرب12كندا142F ديسمبر

10:00 مساًء اسبانيا21اليابان143E ديسمبر

10:00 مساًء المانيا24كوستاريكا144E ديسمبر

6:00 مساًءالبرتغال21كوريا ج245H ديسمبر

6:00 مساًءأوروغواي02غانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيل10الكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسرا23صربيا248G ديسمبر

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210927إنكلترا

3120215الواليات المتحدة

3102473إيران

3012161ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201626فرنسا

3201346أستراليا

3111114تونس

3012121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210417المغرب

3120415كرواتيا

3111124بلجيكا

2003270كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201646البرتغال

3111444كوريا الجنوبية

3111224أوروغواي

3102573غانا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201526األرجنتين

31١1224بولندا

31١1234المكسيك

3102353السعودية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201436اليابان

3111934إسبانيا

3111654ألمانيا

31023113كوستاريكا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

٣20١316البرازيل

3201436سويسرا

3111444الكاميرون

3012581صربيا

هولندا

هولندا

فرنسااألرجنتين

المغرب كرواتيا

فرنسا

األرجنتين

كرواتيا

البرازيل

إنكلترا

المغرب

البرتغال

المغرباليابان

البرتغالالبرازيل

أميركا

إسبانياكرواتيا

سويسراكوريا الجنوبية

السبت 3 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الثالثاء ١٣ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االربعاء ١٤ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد ١٨ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

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

األرجنتين تفوز بركالت ترجيحية ٤-٣

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت 3 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األرجنتين

أستراليا

الدور ربع 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

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

الفائز من 
61  و 62
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المركز الثالث

العدد ٥٢١٣ / االثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢م / ٢٥ جمادى األولى ١٤٤٤هـ 08

رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال
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المغرب تفوز بركالت ترجيحية ٣-٠

المغربكرواتيا

٢

٠
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األرجنتين تفوز بركالت ترجيحية ٤-٢
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