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میزبان ضعیف ترین تیم
ایران در رده ۲۶ جام جهانی

با پایان جام جهانی رده بندی نهایی تیم های 
حاضر در جام جهانی مشخص شد.

قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام  ایسنا،  گزارش  به 
در نهایت به پایان رسید و تیم ملی فوتبال ایران 
با یک برد و دو باخت نتوانست به دور حذفی 

راه یابد و در رده ۲۶ از بین ۳۲ تیم قرار گرفت.
در بین تیم های نماینده آسیا، ژاپن در رده نهم 
قرار گرفت و بهترین عملکرد را داشت. استرالیا 

در رده ۱۱ و عربستان در رده ۲۵ جای گرفتند. 
همچنین تیم ملی فوتبال قطر با حضور در رده 
۳۲، ضعیف ترین تیم این دوره از رقابت ها شد. 

رده بندی نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
۱- آرژانتین  ۲- فرانسه ۳- کرواسی  ۴- مراکش  
پرتغال   -۸ برزیل    -۷ انگلیس    -۶ هلند    -۵
۹- ژاپن ۱۰- سنگال  ۱۱- استرالیا  ۱۲- سوئیس  
لهستان  ۱۶- کره  آمریکا  ۱۵-  اسپانیا  ۱۴-   -۱۳
جنوبی  ۱۷- آلمان  ۱۸- اکوادور  ۱۹- کامرون  ۲۰- 
اروگوئه  ۲۱- تونس  ۲۲- مکزیک  ۲۳- بلژیک  
۲۴- غنا  ۲۵- عربستان  ۲۶- ایران  ۲۷- کاستاریکا  
 -۳۱ ولز    -  ۳۰ صربستان    -۲۹ دانمارک    -۲۸

کانادا ۳۲- قطر 

سومین میزبانی مکزیک و جامی با حضور 
4۸ تیم

 اولین ها در جام ۲۰۲۶

نگاه های  قطر،   ۲۰۲۲ جهانی  جام  پایان  با 
فوتبال در جهان به تدریج به سمت دوره بعدی 
این مسابقات که در سه کشور برگزار می شود، 

خواهد رفت.
به گزارش مهر، رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر به پایان رسید و دنیای فوتبال برای برگزاری 
دوره بعدی رقابت های جام جهانی به میزبانی 
آماده  مرکزی  و  شمالی  آمریکای  کشور  سه 

می شود.
قابل  رکوردهای  که  همانطور  اساس  این  بر 
توجهی در قطر ۲۰۲۲ به ثبت رسید جام جهانی 
۲۰۲۶ نیز رکوردها و اعداد و ارقام ویژه ای را به نام 

خودش ثبت خواهد کرد.
این اولین دوره از رقابت های جام جهانی است 
که به میزبانی سه کشور مختلف برگزار خواهد 
شد. در این بین مکزیک اولین کشوری است که 
برای سومین بار میزبان رقابت های جام جهانی 

خواهد بود.
دوره  اولین  همچنین   ۲۰۲۶ جهانی  جام 
برگزار  تیم  با حضور ۴۸  که  است  رقابت هایی 
خواهد شد، در حالی که رقابت های جام جهانی 
این  قطر   ۲۰۲۲ تا  فرانسه  در   ۱۹۹۸ سال  از 
مسابقات با حضور ۳۲ تیم و هشت گروه چهار 
تیمی در مرحله گروهی برگزار شد. بر این اساس 
برای اولین بار جام جهانی با انجام ۸۰ مسابقه 
برگزار خواهد شد در حالی که در ادوار ۳۲ تیمی 

با انجام ۶۴ مسابقه برگزار می شد.
انتظار می رود ۶۰ مسابقه در  در جام ۲۰۲۶ 
ایاالت متحده برگزار شود و سایر مسابقات در 
شد.  خواهد  انجام  کانادا  و  مکزیک  کشور  دو 
۱۱ شهر ایاالت متحده ازجمله شهرهای اتالنتا، 
همچنین  میامی  و  آنجلس  لس  هیوستون، 
سه شهر از مکزیک و دو شهر از کانادا میزبان 

رقابت ها خواهند بود.
استادیوم روز بول لس آنجلس با قدمت ۱۰۴ 
سال قدیمی ترین ورزشگاهی است که میزبان 
رقابت های جام جهانی خواهد بود و از این نظر 

تاریخ ساز می شود.
رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ اولین دوره تاریخ 
جام جهانی در یک کشور عربی و در منطقه 
به  با ثبت مجموع ۱۷۲ گل  بود که  خاورمیانه 

پرگل ترین جام تاریخ رقابت ها نیز مبدل شد.

پله:
بدون شک االن مارادونا می خندد

اسطوره فوتبال برزیل بعد از قهرمانی آرژانتین 
تبریک  تیم  این  به  پیامی  در  جهانی  جام  در 
گفت. او به ستایش از ام باپه هم پرداخت و با 

این بازیکن ابراز همدردی کرد.
اسپورت، جام  از  نقل  به  و  ایسنا  به گزارش 
ملی   تیم  و  رسید  پایان  به  قطر  جهانی ۲۰۲۲ 
فوتبال آرژانتین توانست با شکست فرانسه جام 

قهرمانی را باالی سر برد.
قهرمانی  به  هم  برزیل  فوتبال  اسطوره  پله 

آرژانتین در این رقابتها واکنش نشان داد.
پله بعد از بازی فینال در پیامی خطاب به ام 
باپه نوشت: دوست عزیزم کیلیان که در بازی 
فینال جام جهانی موفق به زدن چهار گل شدی. 
برای  ای  آینده  تو  هستی.  ای  هدیه  عجب  تو 

فوتبال هستی.
اسطوره فوتبال برزیل در ادامه نوشت: باید 
به تیم ملی فوتبال مراکش هم به خاطر شگفتی 
سازی در جام جهانی تبریک گفت. اینکه تیم 
خیره  درخشد  می  ها  رقابت  این  در  آفریقایی 
کننده و زیبا است و البته باید به تیم ملی فوتبال 
آرژانتین هم به خاطر این قهرمانی تبریک گفت. 

بدون شک اکنون مارادونا می خندد.
جام  در  قهرمانی  که  باری  آخرین  آرژانتین 
جهانی را کسب کرده بود به سال ۱۹۸۶ و به 
قهرمانی  تنها  این  گردد.  برمی  مارادونا  دوران 
مسی در جام جهانی با آلبی سلسته است. البته 
او در سال ۲۰۱۴ هم با تیم به فینال صعود کرد 

که برابر آلمان شکست خورد.

دشان:
آرژانتین شایسته قهرمانی بود

از عملکرد  فرانسه  فوتبال  تیم ملی  سرمربی 
تیمش در دیدار فینال جام جهانی راضی نیست. 

او به آرژانتینی ها این قهرمانی را تبریک گفت.
به گزارش ایسنا و به نقل از اکیپ، تیم ملی 
فوتبال فرانسه نتوانست از عنوان قهرمانی خود 
در جام جهانی دفاع کند. فرانسه در بازی فینال 
پنالتی  ضربات  در  و  رفت  آرژانتین  مصاف  به 

شکست خورد.
دیدیه دشان در نشست خبری بعد از بازی 
گفت: بازی بسیار خوبی بود. متاسفانه به دالیل 
متخلفی خوب نبودیم. به ویژه در نیمه نخست 
که ناامید کننده ظاهر شدیم و با دو گل شکست 
از خود  بهتری  نیمه دوم عملکرد  خوردیم. در 
به  با تعویض های که داشتیم  و  نشان دادیم 

بازی برگشتیم.
او ادامه داد: شکست تلخی بود. شکست در 
ضربات پنالتی همیشه سخت است اما باید آن 
باعث شد  بیماری  و  قبول کرد. مصدومیت  را 
تا ما شرایط خوبی در این بازی نداشته باشیم. 
نباید فراموش کرد که برابر یک تیم بسیار خوب 
بود  کوش  سخت  آرژانتین  خوردیم.  شکست 
و بازیکنان این تیم تالش زیادی از خود نشان 
دادند. به آرژانتین این قهرمانی را  تبریک می 
کرد.  قبول  را  باید شکست  هر حال  به  گویم. 
البته  و  بود  شانس  خوش  آرژانتین  نظرم  به 

شایستگی قهرمانی را هم داشت.
نظرم  به  گفت:  خود  بازیکنان  درباره  دشان 
ما تیم بسیار خوبی داریم. این نسل دو فینال 
جام جهانی را تجربه کرده است و در آینده حرف 
های زیادی برای گفتن خواهد داشت. فرانسه 
بازیکنان جوان بسیار باکیفیتی دارد و این می 

تواند کمک زیادی به تیم کمک کند.
او درباره جدایی ویا تمدید قراردادش گفت: 
فعال تصمیمی نگرفته ام و باید با رئیس فدراسیون 

فوتبال در این زمینه صحبت کنم.

فرا  تاریخی  لحظه  وقتی  خبرآنالین؛  گزارش  به 
رسید، لیونل مسی روی زانوهای خود نشست و به 
آسمان نگاه کرد؛ اکثر هم تیمی های او به جشن و 
شادی می پرداختند ولی نابغه در نیمه راه باقی ماند. 
نه فقط تحت تاثیر احساساتش از پایان یک اودیسه، 
بلکه از خستگی پایان یک فینال جذاب، نفس گیر و 

فراموش نشدنی!
می تواند  جهانی  جام  در  مسی  لیونل  قهرمانی 
نابغه  اما  تبدیل شود  او  دوران حرفه ای  میراث  به 
آرژانتینی بدون این قهرمانی هم بهترین بازیکن جهان 

است.
در تمام این سال ها خیلی وقت ها بوده که تحمل 
شانه های  روی  ملت  یک  رویاهای  و  امیدها  وزن 
لیونل مسی برای او سخت بوده است. این مسی را 
مضطرب و عصبی می کرد؛ ترس از شکست آن را 
غیرقابل تحمل و درد شکست را بدتر می کند. فرناندو 
هنوز  آرژانتین  سابق  بدنسازی  مربی  سیگنورینی، 
فراموش نکرده که مسی پس از شکست ۴ بر صفر 
مقابل آلمان در جام جهانی ۲۰۱۰ مسی چگونه مثل 

یک زامبی روی زمین افتاد.
کشورش  منجی  که  بود  نخواسته  هرگز  مسی 
بشود. اگر دیگو مارادونا با شخصیت یاغی و سرکشی 
را شکوفا می کرد  او  بی نظیر  استعداد  ذاتی اش که 
تبدیل به یک نماد فرهنگی در آرژانتین تبدیل شده 
بود، مسی یک مدل متفاوت بود که بعضی ها آن 
اشتباه  ملی  آرمان  یک  به  نسبت  بی تفاوتی  با  را 

می گرفتند.
مسی در ۱۳ سالگی کشورش را به مقصد اسپانیا 
ترک کرد و برخالف مارادونا همیشه سرود ملی را آرام 
و زیر لب می خواند. خیلی ها او را متهم کردند که به 
تیم ملی اهمیت نمی دهد اما تیم ملی برای مسی 
ملی دردی  ناکامی در صحنه  اهمیت داشت. هر 

عمیق برای نابغه آرژانتینی بود.
سال ۲۰۱۶ مسی زیر این بار سنگین خم شد؛ او 
پس از سه ناکامی متوالی در جام جهانی این بار برای 
چهارمین بار در کوپا آمه ریکا ناکام ماند. این سومین 
فینال ناکام مسی در آرژانتین بود و به قدری او را 
ناراحت کرد که آگوئرو می گوید هرگز دوستش را تا 

این حد شکسته ندیده بود.
کوپا  فینال  از  پس  نیاورد؛  طاقت  دیگر  مسی 
درحالی که اشک هایش را پاک می کرد گفت که تیم 
ملی برای او تمام شده و بازگشتی در کار نخواهد 
 La Nacion بود. پنج روز بعد اما روزنامه آرژانتینی
گوش  جای  به  و  کرده  تغییر  مسی  شد  مدعی 
کردن به صحبت های مخالفانی که می گفتند هرگز 
نمی تواند افتخارات مارادونا را تکرار کند، می خواهد 

کشورش را به افتخار برساند.
او احساس می کرد دیگر نمی تواند با فشار امیدها و 
رویاهای ملتش زندگی کند اما وقتی بیشتر فکر کرد 

دید که بدون آن نمی تواند زندگی کند!
به دسامبر سال ۲۰۲۲ برویم؛ جایی که مسی ۳۵ 
ساله در قطر مانند مردی به نظر می رسد که از باری 
روی شانه هایش  برای مدتی طوالنی  که  رها شده 
سنگینی می کرد. او با شکست کرواسی در نیمه نهایی 
به دومین فینال خود در جام جهانی رسید. تماشای 
بود.  دلگرم کننده  بازی  پایان  سوت  از  پس  مسی 
کنار  در  و  می رسید  نظر  به  خوشحال  بسیار  او 
می خواند:  شعر  آرژانتین  هواداران  و  هم تیمی ها 
»بچه ها! دوباره می خواهیم هیجان زده شویم. من 

می خواهم سومی را ببرم. می خواهم برنده شوم تا 
قهرمان جهان شوم. دیگو؛ در آسمان می توانیم او را 
با دون دیگو و ال توتا )والدین مارادونا( ببینیم که لیونل 

را تشویق می کنند.«
یک جمله دیگر وجود دارد درمورد اینکه چگونه 
»شما فینال هایی که ما باختیم را متوجه نمی شوید. 
بر  پیروزی  اما  برای آن ها گریه کردم«؛  چند سال 
برزیل در فینال کوپا آمه ریکا سال گذشته همه چیز 
را تغییر داد و بله، اکنون آنها هیجان زده می شوند. 

از نو.
نشات  مسی  از  هیجان  این  از  عظیمی  بخش 

می گیرد.
با گذشتن  آلوارز و دیگران  انزو فرناندز، خولیان 
هر روز از جام جهانی بیشتر از قبل از مسی الهام 
گرفتند. قطر ۲۰۲۲ بسیار شبیه به نمایش مارادونا در 
جام جهانی ۱۹۸۶ بود. در تمام این سال ها همه از 
مسی توقع داشتند مانند دیگو آرژانتین را به قهرمانی 
جهان برساند. جای خالی مدال قهرمانی جام جهانی 
از نقاطی بود که  افتخارات مسی یکی  در ویترین 
منتقدان بابت آن به او فشار می آوردند اما آیا این 

تصویر منصفانه بود؟
هدایت  تحت  خصوص  به  بارسلونا  در  مسی 
تاریخ  تیم های  منسجم ترین  از  یکی  در  گواردیوال 
گواردیوال  بی نظیر  تیم  از  ولی  بازی می کرد  فوتبال 
راهی آفریقای جنوبی شد تا برای تیم آشفته آرژانتین 
بازی کند. اتفاقی که مشابه آن در جام جهانی ۲۰۱۸ 

هم رخ داد.
در روسیه ۲۰۱۸ مسی به وضوح مشکالتی داشت. 
تیم مسن آرژانتین با چندین بازیکن متوسط با دردسر 
و به لطف هت تریک مسی در آخرین بازی مقدماتی 
به جام جهانی رسید. در مرحله گروهی او در جریان 
تساوی ۱-۱ مقابل ایسلند پنالتی خراب کرد و در شب 
باخت ۳ بر صفر برابر کرواسی هم شکست خورده و 

ضعیف به نظر می رسید.
روزنامه La Nacion به نقل از یکی از اعضای تیم 

آرژانتین نوشت: »لئویی که ما می شناسیم به روسیه 
نیامده است. او حتی وقتی مقابل شما ایستاده هم 

غایب به نظر می رسد.«
مسی در آخرین بازی دور گروهی مقابل نیجریه 
مقابل  تا  زد  را  به دور حذفی  آرژانتین  گل صعود 
فرانسه قرار بگیرند. جایی که کیلیان امباپه جوان 
تمام توجهات را به خود جلب و سند حذف مسی از 
جام را امضا کرد. مسی پس از حذف از جام جهانی 
۲۰۱۸ حتما به این فکر می کرد که آیا فرصتی برای 
بردن جام جهانی مانده یا این حسرت تا ابد همراه 

او خواهد بود؟
مارادونا اواخر سال ۲۰۱۸ درباره مسی گفت: » ما 
باید دست از پرستش مسی برداریم. وقتی او برای 
بارسلونا بازی می کند مسی است و وقتی به آرژانتین 
بزرگی  بازیکن  او  می آید یک مسی دیگر می شود. 
است اما یک رهبر نیست. تالش برای ساختن رهبر 
از بازیکنی که قبل از بازی ۲۰ بار به توالت می رود 

بی فایده است.«
برای مسی  اما  باشد  انتقاد ساده  این شاید یک 
بوده  او  حرفه ای  دوران  در  تکراری  موضوع  یک 
است؛ فقدان رهبری، فقدان شخصیت و از همه 
مهم تر ناتوانی در انجام کارهای مارادونا. با این حال 
او در تمام این سال ها نمایش هایی درخشان برای 
بارسلونا، پاری سن ژرمن و گاهی اواقت آرژانتین ارائه 

داده است.
با  باید  مسی  بود  گفته  بار  یک  باالگ  گیلیم 
بداخالقی،  بی اعتمادی،  عصبانیت،  اضطراب، 
پریشانی همزیستی کند و نحوه  انگیزه و  امنیت، 
او را مشخص  این ها سطح عملکرد  مدیریت تمام 
می کند. اگر این ها از کنترل خارج شوند هرج و مرج 
وارد می شود و چه هرج و مرجی باالتر از بازی برای 

آرژانتین در جام جهانی است؟
شاید اکنون فراموش شده باشد اما پس از شکست 
مقابل عربستان و به بن بست خوردن مقابل مکزیک 
به نظر می رسید مسی در حال تجربه دوباره دیدار 

با کرواسی در جام جهانی ۲۰۱۸ است؛ سپس یک 
کنترل و ضربه تماشایی از مسی به سمت دروازه 

مکزیک آلبی سلسته را به جام برگرداند.
او مقابل لهستان پرشور بود و در بازی با هلند 
مثل یک جنگجو عمل کرد که مورد انتقاد فن خال و 
هلندی ها قرار گرفت. شماره ۱۰ برابر کرواسی آرام تر و 

مطمئن تر از هر زمان دیگری ظاهر شد.
مسی در مرحله حذفی این دوره نمایش درخشانی 
داشت ولی این زمانی خاص تر می شود که بدانید 
اولین بار است او در این مرحله می درخشد. کاری 
که رقیب همیشگی اش رونالدو هم هرگز انجام نداده 

بود.
در  خود  روزهای  این  آرامش  احساس  مسی 
می کند؛  خالصه  مختلفی  چیزهای  در  را  آرژانتین 
بلوغ، پدر شدن و حتی رژیم غذایی اما او به روحیه 
هم تیمی های خود هم اشاره می کند. آرژانتین ۲۰۲۲ 
تیمی به مراتب کم ستاره تر نسبت به ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و 
۲۰۱۴ است ولی توانسته کاری کند که آن تیم ها در 
انجام آن ناکام بودند. از تاثیر لیونل اسکالونی هم 
غافل نشوید که نسبت به سامپائولی در سال ۲۰۱۸ 
و مارادونا در ۲۰۱۰ آرامش و اتحاد بیشتری برای تیم 
به ارمغان آورده است. اتحادی که نتیجه اش قهرمانی 

بود.
قهرمانی در جام جهانی آن هم در این مرحله از 
می تواند  و  بود  بزرگی  افتخار  ورزشی مسی  دوران 
دوران درخشان او را تعریف کند. همانطور که سال 
جام  را.  مارادونا  و ۱۹۸۶  کرد  تعریف  را  پله   ۱۹۷۰
جهانی ۲۰۲۲ بهترین عملکرد دوران مسی نبود اما 
تبدیل به افتخار و میراث او شد. او مثل مارادونا این 

کار را با بازیکنانی عمدتا ناشناخته انجام داد.
خیلی اوقات در دوران ملی مسی بود که عظمت 
او بر تیم و عملکرد دیگر بازیکنان سایه می افکند. 
دوران  میش  و  گرگ  در  او  موفقیت  بزرگ ترین 
حرفه ایش این بود که توانست نوری باشد که مسیر 

قهرمانی آرژانتین را روشن کرد.

سایت باشگاه پرسپولیس اعالم کرد یورگن لوکادیا بدون اجازه ایران 
را به بهانه بیماری همسر ترک کرد )شاید برای همیشه(.

دیروز  پرسپولیس  که سایت  در خبری  ورزش سه،  گزارش  به 
منتشر کرد، ترک ایران از سوی مهاجم هلندی مورد تایید قرار گرفته 
و در آن آمده : یورگن لوکادیا بامداد روز دوشنبه کشور را ترک کرد. 

این بازیکن در توجیه اقدام خود به باشگاه اعالم کرده که به علت 
مشکالت خانوادگی باید به سرعت نزد خانواده اش برود.

با خبری که روز یکشنبه و در رسانه باشگاه پرسپولیس منتشر 
شده بود، معلوم بود که لوکادیا در ایران ماندنی نیست. اساسا 
خبرهایی مثل این از طرف باشگاه های ایرانی الپوشانی می شود و 
باشگاه ها تمام تالش خود را برای حل مسئله انجام می دهند اما 
ظاهرا اصرار این بازیکن هلندی برای ترک ایران بیش از حد معمول 
بوده و با وجود اینکه تمام تمرکز کادر مدیریتی صرف راضی کردن 
برای ادامه حضور وی در ایران و مشارکت در دربی فردا بوده، او 

درنهایت جمع سرخپوشان را ترک کرده است.
این بدترین خبری است که می توانست برای پرسپولیس اتفاق 
بیفتد چراکه آنها پیش از این، شیخ دیاباته، مهاجم خود را نیز به 
دلیل کشیدگی همسترینگ از دست داده اند، مصدومیتی که قبال 
هم برای شیخ رخ داده و ممکن است دوباره هم برایش اتفاق بیفتد. 
بنابراین پرسپولیس در بازی فردا  باید روی دو بازیکن داخلی خود، 
مهدی عبدی و حامد پاکدل برای گشودن دروازه استقالل اتکا کند. 
دو مهاجمی که سابقه گل زدن به استقالل را با پیراهن پرسپولیس 
و آلومینیوم اراک دارند اما با وجود لوکادیا و شیخ انتخاب های سوم و 

چهارم گل محمدی محسوب می شدند.
نکته عجیب در مورد لوکادیا این است که او که به عنوان یک 
خرید خارجی و میلیون دالری بعد از مدتها جست وجوی باشگاه به 

ایران آمده بود و در مدت حضورش در پرسپولیس بسیار خوب کار 
کرده بود، در حالی ایران را ترک کرده که به نظر نمی رسد موضوع 
بیماری همسرش حقیقت داشته باشد و او این مسئله را بهانه کرده 
تا بتواند به کشورش برگردد. حاال باید دید که او برای ادامه کار با 
پرسپولیس چه شرایطی خواهد داشت و قرارداد طرفین باتوجه به 
پشت کردن به تیم در آستانه حساس ترین بازی نیم فصل ادامه 

خواهد داشت یا خیر.
با این حال به نظر می رسد اگر لوکادیا اگر دیگر نخواهد در ایران 
در فوتبالش ادامه دهد با توجه به دوره کاری موفقش در جمع 
پرسپولیسی ها و بازگشت به شرایط مسابقه بتواند با توجه به سوابق 
خیلی سریع با باشگاهی دیگر قرارداد ببندد به خصوص که دوره 
رخوت او در مسابقه باشگاهی و دوری اش از فوتبال با عملکرد بسیار 
خوب در پرسپولیس جبران شده و این مسئله می تواند مورد توجه 

هر تیمی قرار بگیرد که بخواهد دست به استخدام او بزند.
با این حال هنوز نمی شود به صورت قطع پایانی برای این همکاری 
متصور بود اما به نظر می رسد بازیکنی که پیش از دربی چنین کاری 
انجام می دهد، قصد ندارد به کارش در باشگاهی که با آن قرارداد 
دارد ادامه بدهد. از این به بعد تیم حقوقی و سنبه پرزور وکالی 
سرخپوشان است که در حل این مسئله تاثیرگذار خواهد بود اما 
آنچه که هست فعال گل محمدی باید برای بازی مهم تیمش مقابل 

استقالل کامال ترکیب را تغییر بدهد.

قصه  فوتبال با »مسی« به سر رسید 

پایان باشکوه افسانه لئو
لیونل مسی سرانجام در ۳۵ سالگی جام جهانی را فتح کرد.

لوکادیا رفت، یحیی بدون مهاجم در دربی!چیزی که پرسپولیس از آن می ترسید اتفاق افتاد

قهرمانی لیونل 
مسی در جام 

جهانی می تواند 
به میراث دوران 

حرفه ای او 
تبدیل شود اما 
نابغه آرژانتینی 

بدون این 
قهرمانی هم 

بهترین بازیکن 
جهان است

با یازده دلیل ثابت می کنیم چرا فینال جام جهانی ۲۰۲۲ بهترین فینال تاریخ 
بود.

به گزارش ایلنا، جام جهانی قطر با همه خوبی ها و بدی هایش به پایان رسید. 
در دیدار نهایی اما یک رویای شیرین رنگ واقعیت پیدا کرد و مسی افسانه ای به 
اولین جام جهانی دوران حرفه ای خود رسید. این فینال اما همه چیز داشت. یک 
فینال کالسیک و جدال دو قاره با دو فلسفه فوتبالی متفاوت، یک دیدار نهایی 
همه چیز تمام به دوست داران فوتبال تقدیم کرد. در این گزارش با بیان یازده دلیل 
ثابت می کنیم که چرا فینال لوسیل، بین فرانسه و آرژانتین، بهترین بازی فینال 

تاریخ جام های جهانی بود.
غیر قابل پیش بینی بودن

زمانی که تکلیف دو فینالیست مشخص شد، هیچ فردی یک تیم را از پیش 
برنده یا بازنده نداشت؛ روی کاغذ همه فاکتورها برابر بود و نوید یک بازی جذاب 
و غیرقابل پیش بینی را می داد. برخالف ۲۰۱۸ روسیه که کرواسی به دنبال شگفتی 
می گشت و همه فرانسه را از پیش قهرمان می دانستند، در فینال ۲۰۲۲ هر دو تیم 

از شانس برابری برخوردار بودند.
تعویض های عجیب و سورپرایز کننده فرانسه

اقدامی  به  دست  خروس ها،  سرمربی  دشان،  اول،  نیمه  پایانی  دقایق  در 
عجیب زد و دو بازیکن ستاره و با تجربه تیمش را تغییر داد؛ دو بازیکن جوان به 
نام های کولو موآنی و مارکوس تورام، جایگزین الیویر ژیرو و عثمان دمبله شدند. 
تعویض هایی بسیار شوکه کننده و غیر منتظره از سوی دشان که همه را متعجب 
کرد. البته در ادامه سورپرایز اصلی با بازی خوب این دو بازیکن جوان اتفاق افتاد 

و خیلی بیشتر از چیزی که فکرش را می کردیم موآنی و تورام درخشیدند.
عملکرده درخشان دو فوق ستاره بازی

قبل از شروع فینال، همه صحبت ها درباره رقابت مسی و امباپه، دو ستاره 
باشگاه پاریس سن ژرمن در لوسیل بود. خیلی کم پیش آمده است که دو ستاره 
در فینال مقابل هم قرار بگیرند و هر دو بدرخشند؛ اما فینال جام بیست و دوم 
این سنت را شکست و درخششی خارج از وصف از سوی امباپه جوان و مسی 
افسانه ای شاهد بودیم. هر دو تمام توان خود را گذاشتند تا تیم کشورشان را 
سربلند از بازی خارج کنند. مسی دو گل به ثمر رساند و امباپه نیز به دومین 

بازیکن تاریخ تبدیل شد که در فینال جام جهانی هتریک می کند.
درخشش دور از انتظار بازیکنان مکمل

همه چیز به ستاره تیم ها بستگی ندارد؛ ولی معموال افتخارات و موفقیت ها را به 
نام ستاره ها می نویسند. فینال قطر، این قانون نانوشته را نیز تمام کرد. بازیکنان 
کم تر شناخته شده دو تیم، در فینال عملکردی درخشانی داشتند و پا به پا با 
فوق ستاره ها همراهی کردند. به عنوان مثال، الکسیس مک آلیستر، هافبک تیم 
برایتون، بعد از پشت سر گذاشتن یک تورنمنت موفق، در فینال هم بین بازیکنان 

برتر تیمش حضور داشت و عملکردی فراتر از حد انتظار به نمایش گذاشت.
گل دوم جنون آمیز آرژانتینی ها

در صحنه گل دوم، همان چیزی را دیدیم که آلبی سلسته از اولین روزهای 
درخشش مسی، تمرین کرده بود؛ توپ را به مسی پاس دهید! یک پاس اشتباه از 
مدافع فرانسه، اوپامکانو، آرژانتین را در موقعیت ضد حمله قرار می دهد، توپ به 
مسی می رسد، لئو با یک پاس دقیق و حساب شده آلوارز جوان را راه می اندازد و 

در آخر دی ماریا دومین گل آرژانتین در فینال را به ثمر می رساند. یک ضدحمله 
مرگبار و جنون آمیز، با بازی تمام نقش های اصلی.
گل دوم دیدنی امباپه

به فاصله یک دقیقه از پنالتی حساسی که تبدیل به گل کرده بود، امباپه روی 
یک پاس بلند، توپ را با ضربه سر به هم تیمی خود می رساند و خودش از پشت 
دفاع آرژانتین فرار می کند، توپ دوباره برای کیلیان ارسال می شود و فوق ستاره 
فرانسوی، با یک والی سرضرب و حساب شده، دومین گل فینال را به بهترین 

شکل ممکن وارد دروازه آلبی سلسته بدون تمرکز آن دقایق می کند.
اوقات اضافه نفس گیر

بعد از تساوی دو-دو در نود دقیقه، در دومین نیمه از وقت های اضافی، لیونل 
مسی روی ریباند شوت التورا مارتینز، برای سومین بار دروازه هوگو لوریس را باز 
می کند تا دوباره این آلبی سلسته باشد که در آستانه قهرمانی قرار می گیرد. بعد 
از گذشت ده دقیقه از گل دقیقه ۱۰۸ لئو، امباپه دوباره برای فرانسوی ها پشت 
ضربه پنالتی قرار می گیرد و با به تور نشاندن پنالتی، در دقیقه ۱۱۸ بازی را باز به 
تساوی می کشاند. این پایان دراما در اوقات اضافه نبود؛ یک پاس پشت دفاع، 
بازهم آرژانتینی ها را به دردسر انداخت و اگر کولو موآنی کمی با دقت تر به توپ 
ضربه می زد، تکلیف قهرمان جهان در دقیقه ۱۲۳ مشخص می شد؛ اما با سیو 

بی نظیر امیلیانو مارتینز روی این توپ، هیجان در اوج باقی ماند.
باز هم اشک  و لبخند

این دیدار به نوبه خود کلی اشک و گریه داشت؛ به خصوص از سوی آبی و 
سفید پوشان. آرژانتینی ها بعد از گل دوم و گل سوم خود، صحنه هایی به شدت 

احساسی را روی پرده نمایش بردند؛ ابتدا دی ماریا بعد از به ثمر رساندن گل دوم 
گریه کرد و سپس مسی افسانه ای بعد از زدن گل سوم در اوقات اضافه اشک 
شوق ریخت تا دراما در این بازی، همچون فیلم های دراماتیک هالیوودی، کارزار 

اشک شوق باشد.
تعیین قهرمان با ضربات پنالتی

بعد از برنده نداشتن و رضایت به تساوی سه-سه، دو تیم به ضیافت پنالتی ها 
رفتند. جایی که برای هر فوتبال دوستی، بدون توجه به تیمی که طرفدار آن 
است، همواره هیجان و جذابیت خاصی دارد. این فینال یکی از بهترین و رضایت 
بخش ترین بازی های ممکن برای رسیدن به ضربات پنالتی بود و هر دو تیم هم 

عملکرد جالبی در این ضیافت مرگ و زندگی داشتند.
بازی بدون درگیری با کمک داور ویدئویی

این بازی روح فوتبال را در خود حفظ کرد. گویی با این بازی برگشته ایم به دوران 
بدون وی ای آر؛ زمانی که فوتبال جذابیتی بسیار بیشتر داشت و در هر صحنه 
دوربین ها نظر نمی دادند. این بازی از جهت نداشتن صحنه بحث برانگیز که پای 
کمک داور ویدئویی را به فینال باز کند نیز بعد مدت ها لحظاتی خوش و فوتبالی 

خالص را برای دوستداران بازی زیبا به نمایش گذاشت.
دیدن تصویر لیونل مسی با جام جهانی

این فینال که به احتمال زیاد آخرین حضور لئو افسانه ای در جام جهانی بود، به 
یک حسرت و رویای دیرینه پایان داد؛ مسی قهرمان جهان شد و تنها جای خالی 
دوران ورزشی خود را کامل کرد. این بازی حتی از جهت قهرمانی بازیکن بزرگی 

مثل مسی هم جذابیت داشت.

یازده دلیل برای اینکه ...
چرا آرژانتین-فرانسه بهترین فینال تاریخ جام جهانی بود؟


