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اخلميس  ١٥  ديسمبر  ٢٠٢٠٢٢ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

إصدار خاص لكأس العالم

فرنسا إلى النهائي املرتقب.. فرنسا إلى النهائي املرتقب.. 

واملغرب «كفيت ووفيت»واملغرب «كفيت ووفيت»

«الديوك» تدافع عن لقبها أمام «التانغو».. 
و«أسود األطلس» تالقي كرواتيا على «البرونزية»
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لوسيل كامل العدد.. كالكيت ثاني مرة
يبدو أن االرقام القياسية لن تتوقف 
في مونديال قطر بعد أن تخطت أعداد 
احلضــور اجلماهيــري ما ســجل في 

مونديال جنوب افريقيا ٢٠١٠.
وللمرة الثانية يكون ستاد لوسيل 
كامــل العــدد، حيــث حضــر مبــاراة 
األرجنتني وكرواتيــا بنصف النهائي 
٨٨٩٦٦ مشجعا، وهو نفس العدد الذي 
حضر مباراة األرجنتني واملكسيك في 
دور املجموعات، فيمــا وصل إجمالي 
احلضور اجلماهيري ٣٫٢٠٢٫٨٥٥ مشجعا 
في ٦١ مبــاراة ليتخطى عدد احلضور 

اجلماهيري في مونديال جنوب افريقيا 
في كامل مبارياته الـ ٦٤، إذ بلغ وقتها 
٣٫١٧٨٫٨٥٦ مشجعا، ليواصل احلضور 
في قطر حتطيم األرقام بعد أن تخطى 
عدد احلضور اجلماهيري في مونديال 
روسيا ٢٠١٨ حيث بلغ في كامل مبارياته 
الـ ٦٤ وقتها ٣٫٠٣١٫٧٦٨ مشــجعا، كما 
تخطى مونديال ١٩٩٨ في فرنسا، والذي 

بلغ ٢٫٧٨٥٫١٠٠ مشجع.
وبــات مونديــال قطــر فــي املركز 
الرابــع بعــدد احلضــور اجلماهيري 
مبعدل حضور جماهيري بلغ ٥١٫٦٥٨

مشجعا في املباراة الواحدة، وسيكون 
املونديال القطري مرشحا لضرب الرقم 
القياسي في تاريخ البطولة، حيث اقترب 
احلضور اجلماهيري من احلضور في 
مونديــال ٢٠٠٦ بأملانيــا والذي وصل 
وقتها إلى ٣٫٣٥٩٫٤٣٩ مشجعا، فيما بات 
قريبــا من مونديال ١٩٩٤ في الواليات 
املتحــدة األميركية، والذي شــهد أكبر 
حضور جماهيري في تاريخ البطولة، 
حيث شهد حضور ٣٫٥٨٧٫٥٣٨ مشجعا 
ومونديال بالبرازيل ٢٠١٤ والذي وصل 

وقتها إلى ٣٫٤٢٩٫٨٧٣ مشجعا.

هل أحرجت قطر منظمي «مونديال ٢٠٢٦»؟
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

اقتربت النسخة ٢٢ من نهائيات كأس العالم من احملطة 
األخيرة بخوض نهائي مونديال قطر مســاء األحد املقبل 

على ستاد لوسيل.
وشهدت البطولة مشــاركة ٣٢ منتخبا في آخر ظهور 
لهذا العدد، السيما أن النسخة القادمة التي ستقام بتنظيم 
مشــترك بني الواليات املتحدة األميركية وكندا واملكسيك 

سوف تشهد الظهور األول لـ٤٨ منتخبا.
وفي الوقت الذي مازال العالم منبهرا بالنسخة القطرية 
للمونديال يقفز لألذهان الكثير من التســاؤالت عن كيف 
وماذا ستقدم الدول الثالث التي تستضيف نسخة ٢٠٢٦، 
بعد اإلبداع الالمحدود الذي وضعته قطر ببصمة عربية 

خليجية ألهم وأكبر حدث رياضي في العالم؟
وبعــد أن قدمت قطر صورة زاهيــة األلوان للبطولة، 
رســخت من خاللها مفاهيم جديــدة للرياضة في جتميع 
الشعوب، وبعثت من خاللها رسالة سالم ومحبة بأن ما 
يجمع شعوب العالم ويوحدها أكثر مما يجعلها في فرقة 

وشــتات، ستكون املهمة أكثر صعوبة للدول الثالث التي 
ستستقبل النسخة املقبلة.

ورسمت قطر لوحة تالق للشعوب من خالل الرياضة، 
إذ جمعتها على احملبة والســالم وبعثت برســالة للعالم 
بأن املنطقة العربية اخلليجية الشــرق أوســطية التزال 
ســاحة محبة وســالم وتعايش وليست ســاحة للحرب 
والنزاعــات واألزمات كما كان يصــور الغرب بنقله فقط 

لألزمات في املنطقة.
وأجادت قطر في إظهار اجلانب املشــرق ألبناء العرب 
في كيفية تقبلهم ثقافات قارات العالم وحســن تقديرهم 
واحترامهم للشعوب مبختلف معتقداتهم وعقائدهم وأعراقهم 
ولغاتهم وجمعتهم في مساحة للسالم واحملبة والتنافس 

وتشجيع كرة القدم بكل شغف واحترام.
وأضافت قطــر للبطولة رونقا عربيــا خاصا بتقاليد 
وثقافــة أبناء املنطقة العربية من خالل إفســاحها املجال 
للجماهير العربية مبتابعة كأس العالم ومشاهدة أكثر من 
مباراة من داخل امللعب في يوم واحد وااللتقاء بجماهير 
منتخبــات كأس العالم والتعرف علــى ثقافتهم من قرب 

وكيفية تعاطيهم مع كرة القدم من مفهوم الشغف املوروث 
لهذه اللعبة.

وشــكلت قطر بتنظيمها االســتثنائي البطولة نقطة 
حتــول للعبة تعزز مفاهيم ومبادئ االحتاد الدولي لكرة 
القدم «فيفا» في نشر ثقافة اللعبة وتوحيد الشعوب من 
خالل كرة القدم، وذلك من خالل ثمانية مالعب فريدة من 
نوعها وســاحات مفتوحة وفضاء مفتوح لإلعالم ليقول 
كلمته وينقل الصورة املجردة للمنطقة وأبناء املنطقة من 
دون تأثير أو مؤثرات فتشــرفت املنطقة العربية بإقامة 
حــدث تاريخي على أراضيها وبــني مواطنيها في صورة 
ســتظل خالدة في أذهان شــعوب الكرة األرضية مفادها 

السالم من خالل الرياضة. 
وتبدو مهمة الوفد األميركي - الكندي - املكسيكي الذي 
يحضر النسخة احلالية لتسلم شارة تنظيم النسخة املقبلة 
أكثر دقة من حيث كيفية االســتفادة من تنظيم قطر، في 
النســخة املقبلة في العام ٢٠٢٦، حيث تعمل فرق العمل 
للدول الثالث على مراقبة التنظيم القطري بأدق التفاصيل 

من أجل االستفادة منه والسير على طريق التميز.

وستكون النسخة املقبلة حتت ضيافة (١١) مدينة أميركية 
و(٣) مدن مكسيكية ومدينتني كنديتني، وستستقبل هذه 
املدن ٤٨ منتخبا في نسخة جديدة من املنافسة ألول مرة 
ستكون حافلة بثمانني مباراة في كرة القدم بينما النسخة 

القطرية حملت ٦٤ مباراة. 
وذكر «فيفا» أن إمكانية التطوير للعبة ستكون كبيرة 
بزيادة اإليرادات وأن املستفيد منها أوال وأخيرا هو االحتادات 
التابعــة لـ«فيفا» وعددها ٢١١ احتــادا آخر املنضمني فيها 

للمنظومة هو احتاد سان مارينو.
وحققت النسخة القطرية للمونديال عوائد مالية ضخمة 
للعبة من خالل التســويق والرعاية ومداخيل كرة القدم 
قدرت مبدئيا مبا يقــارب الثمانية مليارات بزيادة مليار 
دوالر على نســخة روسيا ٢٠١٨ بحســب االحتاد الدولي 
بســبب تقارب املســافات بني املالعب والفنادق وسهولة 
الوصول للمشجعني، باإلضافة إلى عوامل األمن والسالمة 
التي تعزز من احلضور للبلد املنظم للبطولة وهو ما تقوم 
مبراقبته وفود أميركا وكندا واملكسيك من أجل االستفادة 

منه في النسخة املقبلة.

بعد تقدميها بطولة استثنائية مبشاركة ٣٢ منتخبًا
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ماكرون ُيشدد على االحترام 

والصداقة مع املغرب

شــدد الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون على ضرورة 
«االحترام والصداقة» بني فرنسا واملغرب.

وقبيل انطالق مباراة نصف النهائي التي تواجه فيها املنتخبان، 
كتب ماكرونـ  الذي حضر إلى الدوحة ملشاهدة املباراةـ  «جميعنا 
خلف املنتخب الفرنسي من أجل النصر»، مضيفا «دون أن ننسى 
أبدا أن الرياضة جتمعنا قبل كل شيء باالحترام والصداقة بني 
أمتينا». وبحسب اإلليزيه، اتصل ماكرون بالعاهل املغربي امللك 
محمد السادس قبل بدء املباراة. وتشكل مباراة فرنسا واملغرب 
في نصف نهائي املونديال لقاء رياضيا تاريخيا ومشحونا بدالالت 
تاريخية بعد ٦٦ عاما على انتهاء احلماية الفرنسية على املغرب.

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون يتوسط جياني إنفانتينو 
والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خالل اللقاء         (أ.ف.پ)

بايدن شاهد املباراة 

مع رئيس وزراء املغرب
حرص الرئيس األميركي جو بايدن على إلقاء خطاب قصير 
خالل قمته مع قادة أفارقة، حيث انضم الحقا إلى رئيس الوزراء 

املغربي عزيز أخنوش ملشاهدة املباراة.
وكان بايدن على دراية تامة باملباراة أثناء إلقائه كلمة أمام نحو 
٥٠ رئيس دولة وحكومة مجتمعني في قمة بواشنطن، حيث قال 
ضاحكا وســط تصفيق احلضور «أعلم أنكم تقولون ألنفسكم 
أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك».

وأضاف مازحا إنه رأى املبعوث األميركي لشؤون املناخ جون 
كيري، وهو مشجع معروف لكرة القدم، يهز رأسه موافقا.

وقد التزم بايدن بتعهده، واختتم كلمته بعد وقت قصير من 
انطالق املباراة، ثم توجه ملتابعتها مع أخنوش والعديد من القادة 
اآلخرين الذين حضروا القمة في مركز املؤمترات بوسط واشنطن.

وحيا بايدن في خطابه املغرب لكونه أول دولة أفريقية تصل 
إلى املربع الذهبي في املونديال.

«الديوك» يوقف مسيرة «أسود األطلس»
ويالقي األرجنتني في النهائي

متابعة: يحيى حميدان

توقفت مسيرة منتخب املغرب الرائعة في 
كأس العالم احلالية عند صخرة «واقع» فرنسا 
بالهزمية ٠-٢ على ستاد «البيت» في العاصمة 
القطرية الدوحة في الدور نصف النهائي من 
البطولــة، ليلحق «الديــوك» باألرجنتني إلى 
املباراة النهائية، فيما سيلعب «أسود األطلس» 
مباراة الترضية أمام كرواتيا لتحديد صاحب 

املركز الثالث.
وبدأ مدرب املغرب وليد الركراكي برســم 
تكتيكــي «٥-٤-١» ألول مرة فــي املونديال، 
وذلك بتواجد ياسني بونو في حراسة املرمى 
ومن أمامه اخلماسي أشرف حكيمي وأشرف 

األمين للحارس بونو تكفل بردها (١٧).
وحتســن حــال «أســود األطلــس» عقب 
خروج ســايس لعدم مقدرته على االستمرار 
بسبب االصابة وعوضه سليم أمالح، ليعود 
املــدرب الركراكي لرســم «٤-٤-٢»، وهو ما 
جعل املنتخب املغربي يظهر بصورة مغايرة 
وأفضل من ناحية التنظيم في الشقني الدفاعي 

والهجومي.
وقام الياميق بتهديد املرمى الفرنسي بضربة 
مقصية جميلــة وكانت كرته في طريقها إلى 
الشباك لوال تدخل احلارس لوريس، قبل أن 

يبعدها زمالؤه عن منطقة اخلطورة (٤٤).
وقبل انطالق الشوط الثاني أجرى مدرب 
املغرب تبديال اضطراريا آخر بخروج الظهير 
األيسر مزراوي لالصابة ودفع بيحيى عطية 
اهللا عوضا عنه، وشكل «أسود األطلس» ضغطا 
كبيرا على «الديوك» في الربع ساعة األولى، 
وقام مرابط بجهود كبيرة في عملية حتضير 
الكرات، وتألق ثنائــي اجلهة اليمنى حكيمي 
وزيــاش في وضع الفرنســيني في منطقتهم 
الدفاعيــة، وعانى ثيو بشــكل واضح إليقاف 
التفوق املغربي، ولعب كوناتي أدوارا كبيرة 

في تعطيل الهجمات املغربية.
وأجرى مدرب فرنسا ديدييه ديشان تبديال 
تكتيكيا لتنشيط هجومه عبر إخراجه جيرو 
ودفع مباركوس تورام، فيما رد عليه املدرب 
الركراكي بتغييرين هجوميني، حيث ســحب 
«احلاضر الغائب» النصيري وبوفال وأشرك 

زكريا أبوخالل وعبدالرزاق حمداهللا. 
واستعاد «الديوك» نشاطهم الهجومي عبر 
حتركات «املزعج» تورام، وهدد املرمى املغربي 
بضربة رأسية بالقرب من منطقة الست ياردات 
وذهبــت كرته بعيدا عن الهدف (٧١)، وجرب 
فوفانا حظه بتســديدة مماثلة لم تســفر عن 

جديد (٧٤).
وأشرك املدرب ديشان املهاجم راندال كولو 
مواني بــدال من دميبلي، وعقب نزوله بثوان 
معدودة أضاف الهدف الثاني لفرنسا مبتابعة 
مميزة لكرة مبابي الطائشة ووضعها في شباك 

املغرب دون رقابة (٧٩).

املهاجم الصريح.
وتسبب إشراك أكرد في التشكيلة األساسية 
املعلنة قبل ساعة من انطالق املباراة ومن ثم 
اتضاح عدم جاهزيته بنوع من الربكة في خط 
الدفاع وهو ما تسبب في استقبال هدف فرنسي 
مبكر سجله الظهير األيسر ثيو هرنانديز بعد 
متابعته لكرة طائشة بسبب اختالل التنظيم 

املغربي (٥).
وحــاول أوناحــي معادلــة النتيجة عبر 
تسديدة قوية من خارج منطقة اجلزاء، ولكن 
كان احلارس لوريس في املوعد وأبطل محاولته 
(١١).  ومجــددا قام «الديــوك» بضرب الدفاع 
املغربي بكرة طويلة من كوناتي واســتقبلها 
جيرو بذكاء وسدد الكرة بقوة، بيد أن القائم 

داري، الذي مت إشراكه قبل حلظات من انطالق 
املباراة عوضا عن نايف أكرد لعدم قدرته على 
املشاركة بسبب االصابة، والقائد رومان سايس 
وجواد الياميق ونصير مزراوي، وشغل خط 
الوسط كل من حكيم زياش وعز الدين أوناحي 
وسفيان مرابط وسفيان بوفال، وجاء يوسف 

النصيري وحيدا في املقدمة.
وفي اجلهة املقابلة، دفع مدرب فرنسا ديدييه 
ديشان بالقائد هوغو لوريس كحارس للمرمى 
كاملعتاد، وجول كوندي ورافايل ڤاران وإبراهيما 
كوناتي وثيو هرنانديز في الدفاع، وأوريليني 
تشواميني ويوسف فوفانا في االرتكاز، ومن 
أمامهم الثالثي عثمان دميبلي وأنطوان غريزمان 
وكيليان مبابي، وشغل أوليفييه جيرو مركز 
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«كورونا» مينع باخ من حضور نهائي املونديال

بينتو مودعًا: تدريب كوريا جتربة لن أنساها

محمود اخلطيب في نهائي املونديال

يتغيــب رئيــس اللجنــة األوملبية 
الدولية األملاني توماس باخ عن حضور 
املبــاراة النهائية ملونديــال قطر للمرة 
األولى منذ نسخة عام ١٩٨٦ باملكسيك، 
وذلــك بعــد إصابته مؤخــرا بڤيروس 

كورونا املستجد.
وســتقام املبــاراة النهائيــة األحــد 
املقبل في ســتاد لوسيل، وكان باخ قد 
حضر مباراة االفتتاح يوم ٢٠ نوفمبر 
املاضي، لكنه تعرض لإلصابة بكورونا 

في األسبوع التالي.
تصريحــات  فــي  بــاخ  وقــال 
لصحيفتي «شتوتغارت نارخريشتني» 
و«شتوتغارت تسايتوجن»: «كنت أخطط 
للسفر إلى قطر، ولكنني لن أسافر عمال 
بنصيحة األطباء، لقد نصحوني بالتعامل 

بحرص بعد العدوى».
وأضــاف: «إنها أول مبــاراة نهائية 
لكأس العالم أغيب عنها منذ عام ١٩٨٦، 

هذا أمر صعب بالنسبة لي».

قدم املدرب البرتغالي باولو بينتو 
وداعا مؤثرا لكوريا اجلنوبية، واصفا 
ســنواته األربــع كمــدرب للمنتخب 
الوطنــي لكــرة القدم بأنهــا «جتربة 

جميلة لن أنساها أبدا».
وكان بينتــو أعلن اســتقالته من 
منصب املدير الفني حملاربي التايغوك 
بعــد اخلســارة ٤-١ في الــدور ثمن 
النهائــي ضد البرازيل فــي مونديال 

قطر ٢٠٢٢ األسبوع الفائت.
قال فــي بيــان: «انا ممنت بشــكل 
خــاص جلميع الالعبــني، الحترافهم 
وأخالقياتهم في العمل وســلوكهم»، 
مضيفا لقد منحوني فرصة احلصول 
علــى واحدة من أجمــل التجارب في 
حياتي، والتي لن أنساها أبدا، شخصيا، 
ليســت لدي كلمات ألشكركم جميعا 
علــى االحترام واملــودة والدعم التي 

القاهرة - سامي عبدالفتاح

غــادر القاهــرة أمــس متوجها إلى 
الدوحة محمود اخلطيب رئيس النادي 
األهلي حلضــور نهائــي كأس العالم 
بدعوة من االحتاد القطري لكرة القدم، 
وهي دعوة كانت من بداية املونديال، إال 
أن اخلطيب اعتذر عنها مبكرا بسبب 
انشــغاله باتفاقــات الرعاية اجلديدة 

لألهلي.
وقبــل املغادرة الى الدوحة حرص 
اخلطيب على اســتقبال العب االهلي 
السابق األنغولي أمادو فالفيو، خالل 
زيارته مقر النــادي باجلزيرة، حيث 
أهدى الالعب درع وقميص األهلي تقديرا 

لتاريخه املميز مع القلعة احلمراء.
ولعب فالفيو مع األهلي ٤ مواسم 
سطر خاللها تاريخا كبيرا، وحصد 

أظهرمتوها خالل هذه التجربة الرائعة.
وذكرت وكالة يونهاب أن االحتاد 
الكوري سيعني خليفة بينتو في فبراير 

املقبل.

العديد من ألقاب الدوري ودوري أبطال 
أفريقيا والسوبر األفريقي إلى جانب 
حتقيــق برونزية مونديــال األندية 

في ٢٠٠٦.

دعا األملان للتعلم من التجربة املغربية

رومينيغه: املنتخب األملاني أهّم من بايرن ميونيخ
وقال إنه اليزال هناك الكثير من 
االحترام للمنتخــب األملاني، بطل 
العالم ٤ مرات، رغم خروجه املبكر 

من املونديال مرة أخرى.
وأكد رومينيغه «ستأتي األوقات 
األفضل مرة أخرى، إذا عملنا بحكمة 
وتركيــز اآلن»، مضيفا أن الفريق 
لديــه إمكانات أكبر ممــا قدمه في 

مرحلة املجموعات.
واعتبــر رومينيغــه أن «يورو 
٢٠٢٤»، الذي ستســتضيفه أملانيا 
بعد ١٨ شــهرا، هو الهــدف الكبير 
التالي، كما أشار إلى أنه يجب على 
األملان أال يعلنوا عن أنفســهم بعد 
اآلن كمرشــحني للتتويــج باللقب 
قبــل البطوالت الكبــرى، موضحا 
أنه يجــب أن يتعلموا من منتخب 
املغــرب، املتأهل للمربــع الذهبي 
وكذلك منتخب األرجنتني، الذي بلغ 
املباراة النهائية لتحقيق التقارب بني 
املنتخب واجلماهير املنتقدة ألدائه.
وشــدد النجم األملاني الســابق 
«يجب أن نلعب كرة القدم بتواضع. 
وعلينا أن نضع قلوبنا وروحنا فيها 
مــرة أخرى»، وتابــع «انظروا إلى 
املغاربة، سيكون من املهم لالعبني 
والطاقم التدريبــي العمل في هذا 
االجتاه. هنــا، آالف األرجنتينيني 
يتجولــون فــي الدوحــة مرتدين 

قميص ليونيل ميسي».
وكشف «علينا أن جند طريقنا 
للعودة إلى الوحدة في أملانيا.علينا 
أن نعود إلى هذا الوضع في بلدنا، 
كما حدث فــي كأس العالم ٢٠٠٦، 
حيــث يشــعر الناس مــرة أخرى 
بالســعادة مع املنتخــب الوطني، 
ويتعاطفون معه، ويرتدون القميص 

بفرح مرة أخرى».
واختتم رومينيغه حديثه قائال 
«األمــر ال يتعلق بالتســويق، وال 
يتعلق باألعمال التجارية. إنه يتعلق 

بالتالحم».

وأضاف «يجب أن تكون املساهمة 
األساسية هي أن ندير األمور بهدوء 
حتى ننجح مــرة أخرى. من املهم 
أن يكون الدوري األملاني واملنتخب 
الوطني واالحتاد األملاني متقاربني. 
ينبغي علينا أن نقف معا بإخالص 
من أجل مصلحة كرة القدم األملانية. 

لم يعد هناك وقت لألنانية».
ويوافق رومينيغه على استمرار 
هانــزي فليــك في منصــب املدير 
الفنــي ملنتخب أملانيــا، رغم األداء 
السيئ الذي قدمه الفريق في قطر، 
حيث وصف مدرب بايرن ميونيخ 
السابق بأنه «مؤهل بدرجة عالية»، 
و«الشــخص املناســب إلدارة هذه 

البداية اجلديدة».
وأوضح أنه ينبغي على أملانيا أن 
تنظر إلى ما وراء حدودها إلى دول 
مثل كرواتيا أو البرتغال اللتني رغم 
صغر حجمهما وتعدادهما تدفعان 
مبواهب جديدة بصورة مستمرة.

املنتخب الوطني».
وأشار: «أعرف من خالل خوضي 
٩٥ مباراة دولية الشــعور الذي ال 
يوصف بسماع النشيد الوطني».

وأوضح: «لكن في الوقت الذي 
كانت فيه اجلماهير األرجنتينية أو 
الكرواتية تهتف بفخر لفريقهما في 
كأس العالــم، فإن احلالة املزاجية 
في هذه البالد خافتة للغاية جتاه 
الفريق، علينا أن نغير ذلك مجددا».
ودعا رومينيغــه إلى ضرورة 
التحلــي بالتواضــع، ولكن أيضا 
مبزيد من الشــغف من أجل إعادة 
االتزان للمنتخب مجددا في نهائيات 
كأس األمم األوروبية القادمة (يورو 
٢٠٢٤) وما بعدها، مضيفا أن هذه 
ستكون املهام الرئيسية للمجلس 

االستشاري اجلديد.
وقال رومينيغه «يتعني علينا 
أن نضع جدول أعمال ثم نعمل على 
األمور املتوقعة من فريق العمل»، 

أكــد املهاجــم الســابق ملنتخب 
أملانيا والرئيس التنفيذي السابق 
لنادي بايرن ميونيخ كارل هاينز 
رومينيغه، أن املنتخب الوطني أهم 
فريق في بــالده، وذلك بعد ضمه 
للمجلــس االستشــاري لالحتــاد 
األملانــي لكــرة القــدم فيما يخص 

مستقبل املنتخب األول.
وأعلن رئيــس االحتاد األملاني 
بيرند نويندورف، تشكيل مجموعة 
استشارية جديدة ملساعدة املنتخب 
األملاني على التعافي بعد اخلروج 
احملبط من دور املجموعات بكأس 

العالم.
وكان املنتخب األملاني مرشحا 
لبلوغ األدوار النهائية في مونديال 
٢٠٢٢، لكنه ودع البطولة من دور 
املجموعات األمر الذي أدى إلى رحيل 
أوليفر بيرهوف عن منصب مدير 
االحتــاد األملانــي لكــرة القدم بعد 
١٨ عامــا من العمل مــع املنتخبات 

الوطنية.
وتضم املجموعة االستشــارية 
اجلديــدة رومينيغــه، وأوليفــر 
الدوليــني  مينتــزالف، والنجــوم 
السابقني ماتياس سامر ورودي فولر 
وأوليفر كان. وسيترأس نويندورف 
املجموعة باإلضافة إلى نائبه هانز 
يواخيم فاتسكه. كما تتضمن تلك 
املجموعة هايكي أولريتش األمني 
العام لالحتــاد، والالعــب الدولي 
السابق فيليب الم، وسيليا زاسيك 

سفيرة بطولة أمم أوروبا.
وقال رومينيغه امس لصحيفة 
«مونشــنر ميركــور» إن احلالــة 
املزاجية فــي البالد جتاه املنتخب 
الوطني ينبغــي أن تتغير لفرض 
أجواء جيدة قبل بطولة يورو ٢٠٢٤
في أملانيا، في حالة أشبه ملا كانت 
عليه البالد لدى استضافة مونديال 
٢٠٠٦. وأضاف «الشيء األكثر أهمية 
في البالد ليس بايرن ميونيخ بل 

االحتاد األملاني: االنتقادات 
املوجهة لقطر قاسية

وصف نائب رئيس االحتاد األملاني لكرة القدم 
روني تسيمرمان بعض االنتقادات التي وجهت إلى 
قطر، بأنها قاسية للغاية، مؤكدا ضرورة احترام 

ثقافة وتاريخ الدولة.
وقال تسيمرمان امس لصحيفة «راين نيكار 
تسايتوجن» إن االنتقادات التي وجهت ملنح قطر حق 
استضافة كأس العالم في ٢٠١٠، وبجانب انتقادات 
ســجل حقوق اإلنسان لديها، كانت مبررة ولكن 
هذه اإلدانة الشاملة لم تكن الطريقة الصحيحة.
وأضــاف «أعتبــر أن الرفض العــام واملطلق 
مبالغة، ألنه ال يقود ألي شيء سوى الرفض من 

اجلانب اآلخر».
وأكد تســيمرمان أن قطر «غيــرت الكثير من 
األمور بشكل إيجابي في السنوات األخيرة، وكذلك 

فيما يتعلق بظروف العمل للعمال األجانب».
وشــدد على أنه في الوقت الذي ال يرغب فيه 
بالتقليل من املشــاكل فإن احلديث مع املواطنني 
والعمال األجانب واألوروبيني الذين يعيشون في 
قطر منذ عدة ســنوات، أظهر له صورة مختلفة 

عن تلك املرسومة في أملانيا.
وأوضح تســيمرمان «لقــد تواجدت في دولة 
عربية للمرة األولى في حياتي وبعد كل التقارير 
الســلبية  بصراحة فوجئت للغاية من االنفتاح 

والود لدى استقبالنا».
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الصحافة الكرواتية: 
ارفعوا رؤوسكم.. أنتم أبطال

أشــادت الصحف الكرواتية أمس مبنتخبهــا الوطني، وصيف 
٢٠١٨، رغم خروجه من الدور نصف النهائي ملونديال قطر ٢٠٢٢

أمام األرجنتني وليونيل ميسي ٣-٠ الثالثاء، وعنونت في صدر 
صفحاتها:«أنتم أبطال»...«ارفعوا رؤوسكم، فلنسَع للبرونزية».  
وقد وضع منتخب االرجنتني بقيادة جنمها اخلارق ليونيل ميسي 
نهاية حللم الكروات بتكرار إجناز ٢٠١٨ وبلوغ النهائي، والذهاب 

أبعد برفع الكأس للمرة االولى في تاريخهم.
وكان رفاق لوكا مودريتش مينون النفس في إسقاط 
االرجنتني على غرار دور املجموعات في النسخة 
املاضية ومنتخب أميركي جنوبي آخر بعد تفوقهم 
علــى البرازيل بركالت الترجيح في ربع النهائي، 
إال أن هدفا من ميسي ومتريرة حاسمة جلوليان 
ألفاريز صاحب الهدفني اآلخرين أنهت مشوار فريق 
املدرب زالتكو داليتش. رغم ذلك، احتفت الصحف 
الكرواتية مبنتخب لم يكن مرشحا أصال لبلوغ هذا 

الدور في قطر بجيل جديد ومختلف عن ٢٠١٨.
«أنتم أبطال» عنونت صحيفة سلوبودنا داملاتشيا.

أما «يوتارنيي ليست» فكتبت على الصفحة األولى 
«ابقوا رؤوسكم مرفوعة، سنسعى للبرونزية» مرفقة 
بصورة املدافــع ديان لوفرين يعانق مودريتش. 
وأضافــت «فلنكرر ما فعلناه في ١٩٩٨، هذا جيل 
مميز يستحق ميدالية، نأمل أن يحصل ذلك السبت».
وقد حلت كرواتيا ثالثة في مونديال فرنسا ١٩٩٨
البلد املضيف  النهائي ضد  بخســارتها نصف 
وفوزها على هولندا في مبــاراة حتديد املركز 
الثالث. وتابعت الصحيفة «أوقفتنا األرجنتني التي كانت أفضل 
رغم (مساهمة) من احلكم في الهدف االول» الذي سجله ميسي 
من ركلة جزاء. وأثار قرار احلكم مبنح ألفاريز ركلة إثر اصطدامه 
باحلارس دومينيــك ليفاكوفيتش حفيظة العديد من الصحف 
والنقاد واجلماهيــر، علما أن هذه الركلــة الرابعة التي متنح 

لالرجنتني في مونديال قطر.
وشاركت بدورها صحيفة «فيتشيرنيي ليست» اليومية الرأي 
العام بالقول «فخورون من كل قلبنا، فلنسع إلى البرونزية، ال 

استسالم السبت للمركز الثالث».
كمــا حتدثت الصحف عن افتقار املنتخب ملهاجم صريح أمثال 
الهداف التاريخي دافور سوكر أو ماريو ماندغوكيتش الذي سجل 
هدف الفوز ضد إجنلترا في نصف نهائي ٢٠١٨ في التمديد (٢-١).

بعمر السابعة والثالثني، كان لوكا مودريتش مدركا 
أن مونديال قطر سيكون املشاركة األخيرة له في كأس 
العالم، وبالتالي كان ميني النفس بأن يكرر أقله مشوار 
٢٠١٨ حني وصلت كرواتيا الى النهائي، لكن احللم انتهى 
الثالثاء بقساوة على يد ليونيل ميسي ورفاقه األرجنتينيني 

بثالثية نظيفة.
انتهى مشوار فريق املدرب زالتكو داليتش عند نصف 
النهائي الثالثاء على ملعب لوسيل، ومعه مشوار مودريتش 
فــي النهائيات العاملية التي يخوضها للمرة الرابعة في 

مسيرته.
قبل مبــاراة البرازيل في ربع النهائي (٤-٢ بركالت 
الترجيح بعد التعادل ١-١ في الوقتني األصلي واإلضافي)، 
أدخل العب ريال مدريد االســباني املخضرم الشــك في 
قلوب عشــاقه، إذ قال:«ال أعرف كم من الوقت ســألعب 
للمنتخب الوطني، واذا كان لديكم الســر، أو وصفة لي 

للبقاء شابا، اعطوني اياها».
في سن الـ٣٧، ميكن ملودريتش أن يحلم بخوض غمار 
كأس أوروبــا عام ٢٠٢٤، لكن تبــدو االمور أكثر تعقيدا 

بالنسبة ملونديال ٢٠٢٦.
وأقر داليتش بعد الفشل في تكرار سيناريو ٢٠١٨ حني 
وصلــت كرواتيا الى النهائي أنها «قد تكون نهاية جيل 
كأس العالم بالنسبة لعدد من الالعبني وصلوا الى سن 
معينــة» من دون أن يحدد األســماء، مضيفا: لكان األمر 
رائعا لــو جنحوا في إحراز لقب توجوا به مســيرتهم، 
حظينا بفريق رائع ســيكون قادرا على إنهاء مشــواره 

في كأس أوروبا ٢٠٢٤.
ســيخلف رحيل مودريتش، صاحب الرقم القياسي 
الكرواتــي بعدد املباريــات الدوليــة (١٦١)، فراغا كبيرا 

بالتأكيد.
بني عامي ٢٠٠٨ و٢٠٢١ كان الالعب الوحيد الذي وضع 
حدا للهيمنة املطلقة للثنائي االرجنتيني ليونيل ميسي 
والبرتغالي كريســتيانو رونالدو علــى الكرة الذهبية، 
باحــرازه اجلائزة املرموقة عام ٢٠١٨، وهو عام حاســم 

شهد وصول كرواتيا إلى نهائي مونديال روسيا.
في ســجل األرقــام يقف مودريتــش بلقب أقل خلف 
اإلسباني فرانسيسكو «باكو» خينتو من حيث األلقاب 

في دوري األبطال، متســاويا مع املدافع اإليطالي باولو 
مالديني، رونالدو أو حتى الفرنسي كرمي بنزمية، ومتخطيا 
بفارق لقب ميســي أو اإلسباني أندريس إنييستا الذي 
قال عنه الكرواتي «أحد أفضل الالعبني الذين واجهتهم».
توقيعــه الفريد في عالم الكرة بتميزه بتمرير الكرة 
بخــارج القدم اليمنــى، مداعبة رائعة للكــرة تذكر كثر 

بالطراز القدمي السلوب اللعب، لكن مبا 
أن اسلوب رونالدو عن طريق التمويه 
بالقدمني أو رونالدينيو باســتعراضه 
الكروي، فإن هذه التقنية التي يجيدها 
الكرواتي ال تكفي وحدها ملنحه حقه.

مودريتش هو صاحب القميص رقم 
١٠ من الطراز القدمي، يرى اللعبة أسرع 
من اآلخريــن ويفرض اإليقاع، مراوغ 
استثنائي في املساحات الصغيرة، مقاتل 
قادر على استعادة الكرات بالقرب من 
منطقته، ملعاجلة العرضيات والتنقل 
بني اخلطوط، ميــر في اجلزء اخللفي 
من الدفاعات أو القيــام بإمياءة قاتلة 

أخيرة، من اليمني حتى من اليسار.
ويبقــى مونديــال ٢٠١٨ حتفتــه 

الكروية.
اختيــر مودريتش أفضل العب في 
التشكيلة املثالية لكأس أوروبا ٢٠٠٨، 
عــام تألقه، قبل انتقالــه إلى توتنهام 

االجنليزي من دينامو زغرب، الحقا، مر الكرواتي مبرحلة 
صعبة.

قال في سلسلة «القادة» التي انتجها االحتاد الدولي 
للعبــة «فيفا»: «كنت أعرف الضغط الذي ســيؤثر علي 
لــو أهدرت ركلــة ترجيحية مرة أخرى». العب وســط 
متكامل، ال يرحم، فاز بصراعه وجها لوجه مع احلارس 

الدمناركي كاسبر شمايكل.
ميــزة أخرى ملودريتش هي عقلــه، فصاحب الوجه 
الطفولي واخلجول خارج امللعب بإمكانه أن يهزم اجلميع 
داخلــه، قال:«ال أحب احلديث عن نفســي كثيرا، لكنني 

شعرت دائما أنني قائد».

        القائد مودريتش..         القائد مودريتش.. 
حلم كبير تبدد في قطر!

داليتش: «ليو» كشف عن جودته.. وانتهى جيل كرواتي رائعداليتش: «ليو» كشف عن جودته.. وانتهى جيل كرواتي رائع
اعتــرف زالتكو داليتــش املدير الفنــي ملنتخب كرواتيا 
بأن ليونيل ميســي قدم العرض الذي توقعه فريقه، ليقود 
املنتخب األرجنتيني للعبور إلى املباراة النهائية ملونديال 
قطر ٢٠٢٢، وإنهاء احللم الكرواتي، وقال داليتش: «ال يوجد 
ما يقال عن إمكانات ميسي، في آخر ١٥ عاما، إنه على األرجح 
أفضــل العب في العالم، مجــددا كان جيدا للغاية وخطيرا، 
لقد صنع الفارق في اإلمكانات لصالح الفريق األرجنتيني، 
وكانت لديه هذه القدرات املتفجرة والبراعة الفنية في األداء 
مرتفعة للغاية، إنه ميسي احلقيقي الذي توقعنا رؤيته».

وأشــار املــدرب الكرواتــي داليتش إلى أنــه رمبا تكون 
مبــاراة األرجنتني في قبل النهائي مبنزلة نهاية جيل لوكا 
مودريتش ورفاقه مع كأس العالم، مضيفا أن الكثير منهم 
كبروا في السن، وبالنسبة لكأس العالم ٢٠٢٦ علينا 
أن ننتظر ونرى ما ســيحدث حينهــا، لقد حققنا 
إجنــازات كبيرة للمنتخــب الكرواتي الوطني، 
والكثير من الالعبني لديهــم إمكانات كبيرة، 
وأعتقد أن هذا اجليل ســينهي مسيرته من 
خالل يــورو ٢٠٢٤، لدينا نهائيات دوري 
األمم األوروبيــة، وهو جيــل رائع بلغ 

املربع الذهبي مرتني متتاليتني.
وقال داليتش: «كان سيصبح من 
الرائــع أن نفــوز مبيدالية ذهبية 

لتتويج هذا اجليل».
ولدى ســؤاله عن مصيره مع 
منتخب كرواتيــا، أوضح داليتش 
«سأكمل عقدي حتى ٢٠٢٤ وكأس 
أمم أوروبــا، وفي غضون ســتة 
أشــهر ســتكون لدينا نهائيات 
دوري أمم أوروبا، ثم ســتكون 
لدينــا تصفيــات كأس العالم، 
خطتي وهدفي  الصعود بكرواتيا 

الى يورو ٢٠٢٤».
من جانبه، أبدى قائــد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش 
حزنه الشــديد خلســارة فريقه أمام األرجنتــني، وقال بعد 
املباراة: «هذا أسوأ حكم رأيته (اإليطالي دانييلي أورساتو)، 
ال أقول ذلك ألننا خســرنا لكن هذه هي احلقيقة»، مضيفا: 
كنــا الطرف األفضل في املباراة حتى احتســب احلكم ركلة 
جزاء غير صحيحة لصالح األرجنتني، ومتنى لوكا، تتويج 
ليونيل ميسي بكأس العالم، لكونه أفضل العب في التاريخ 
إلنهاء مسيرته الدولية على أفضل ما يكون، وقال: «أمتنى 
أن يكون لقب كأس العالم من نصيب ميسي، يستحقه متاما، 
هو أفضل العب في التاريخ»، مضيفا: خسرنا اللقاء، وهذا 
يحدث في كرة القدم، علينا تهنئة األرجنتني بهذا الفوز، فهم 

يستحقون بالطبع الذهاب للنهائي أكثر منا.
وعن رأيه في األداء خالل املواجهة، قال مودريتش: «من 
الصعــب علــي حتليل هــذا اللقــاء اآلن ألن تفكيري اليزال 
مشوشــا، خسرنا اللقاء لكن ســننافس على املركز الثالث، 
وأمتنى أن نفوز ونعود إلى كرواتيا مبيدالية املركز الثالث، 
وبالتالي علينا االســتعداد جيدا، وعلينا االســتعداد ذهنيا 

وبدنيا وأعتقد أن االستعداد الذهني أكثر أهمية».
وعن أسباب هزمية كرواتيا أمام األرجنتني، قال «لوكا»: 
«أعتقد أن الهدف األول جاء من ضربة جزاء لم تكن صحيحة، 
وهذا ما جعلنا نلعب حتت ضغط، أعتقد أن ضربة اجلزاء 
غيرت كل اللقاء»، مبينا: قبلها كنا نسيطر على املباراة، رمبا 
لم نشكل خطورة على اخلصم، لكننا كنا نستحوذ، ال أعتقد 
أن مثل هذه الضربات ميكن أن تعطى في مباريات كهذه، لكن 
بعدها مباشرة تلقينا الهدف الثاني، وعاندنا احلظ في ذلك، 
حيث كان من الصعب علينا العودة في املباراة بعدها»، الفتا 
إلــى أن هناك مباراة أخرى في االنتظار، «وعلينا تقدمي كل 
ما لدينا من أجل املركز الثالث وإسعاد جماهيرنا، املواجهة 
مهمة للغاية كي نتوج كل ما قدمناه في كأس العالم، فنحن 

نستحق ذلك».



06
اخلميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

أداؤه كان خياليا».
مــن جهتــه، أشــار مدافــع األرجنتــني 
نيكوالس أوتامندي أن هذه املجموعة من 
الالعبني تستحق التأهل لنهائي املونديال، 
مضيفا: عملنا منذ اليوم األول ونحن أقوياء 
كفريق، تبقى خطــوة إضافية وكلنا أمل، 
قدمنا وسنقدم كل ما منلك من أجل حتقيق 
هدفنا، نحــن ٢٦ محاربا، جاهزون للقتال 

من أجلنا.
إلى ذلك، قال العب الوســط رودريغو 
دي بــول: «هــذا أمر ال يصــدق، قالئل هم 
الالعبــون الذين كانوا قادرين على اللعب 
في نهائي كأس العالم، لكننا عملنا للوصول 
إلى هنا، عملنا كثيرا ونستحق ذلك، لدينا 
إميان، ألننا وصلنا إلى هنا كأبطال أميركا 
اجلنوبية، لن أتعب من تكرار، لقد كنا نعلم 
أنه ميكننا فعل ذلك، لقد تعرضنا لضربة 
في البداية (هزمية ٢-١ ضد الســعودية)، 
ولكن بعد ذلك كل مباراة كان مثل النهائي، 
كان علينا الفوز مهما كان األمر، أظهر هذا 

الفريق قدرته».

حتقيقه، اآلن علينا أن نستريح وأن نتحضر 
للنهائي األحد».

وعن هدفه األول قــال الفاريز: «عندما 
تســلمت الكــرة اقتربت مــن املرمى وكان 
املدافعــون يتقاطعون ومتكنت من وضع 
الكرة في الشــباك بكل هــدوء، أهدي هذا 
الهدف إلى كل الوطن، نحن بصدد حتقيق 

أحالمنا».
من جانبه، ذكر حارس مرمى األرجنتني 
إمييليانو مارتينيز أن اجلميع أراد خسارة 
فريقه، وقال:«كنا نحن ضد العالم كله، أنا 
فقط سعيد ألن هذه املجموعة من ٢٦ العبا 
هم مقاتلون ولدينا ٤٥ مليون أرجنتيني 
خلفنا، مشــجعونا رائعون، في كل مرة 
نلعــب نشــعر كأننا علــى أرضنا، لقد 
أدركنــا أنه يتعني علينا قتــل املباراة، 
في آخر مباراتني استقبلنا األهداف في 
وقت متأخر وصمدنا، أنا ســعيد للفوز 
ولقتل املباراة أيضا»، مشددا على ان 
ميسي لم يخطئ طوال البطولة، 
«كلما تقدم في السن كان أفضل، 

في سعيه للظفر باللقب األسمى، وجد ليونيل 
ميسي لنفسه معاونا جنح في التحصل على ركلة 
جزاء ثم سجل ثنائية في الفوز بثالثية نظيفة على 
كرواتيا في نصف النهائي. انه املهاجم األرجنتيني 
خوليان ألڤاريز الذي كان عامال حاسما بوصول 

فريقه لنهائي املونديال.
في البداية، كان مقــررا أن يلعب أنخل دي 
ماريا دور املســاعد املتميز لـ «البرغوث» على 
غرار مونديال روسيا ٢٠١٨، أو مهاجم إنتر الوتارو 
مارتينيز الذي كان دوره محوريا في الفوز بلقب 
كوبا أميركا عام ٢٠٢١. لكن األول عاد من إصابة 
ولم يكن في أفضل حاالته البدنية، فيما يعيش 
الثاني أزمة ثقة بعدما فشل في التسجيل بكأس 
العالم هذه. املدرب ليونيل ســكالوني استخدم 
الالعب في البداية كبديل أمام السعودية ثم أمام 
املكســيك عندما منح دخوله في الشوط الثاني 
دينامية ورونقا لــألداء األرجنتيني الذي أنهى 
املباراة بالفوز بثنائية نظيفة، وفي املباراة التالية 
أمام پولندا كان أساسيا في التشكيلة فسجل الهدف 
الثاني في الفوز بثنائيــة، ثم فعلها مرة أخرى 
في دور الـ ١٦ أمام أستراليا وكان الهدف الثاني 

أيضا. وعلى ستاد «لوسيل»، كان هو الذي حل 
اللغز الكرواتي الفعال، فاستغل أوال خطأ دفاعيا 
بالتغطية من املخضرم ديان لوڤرين، بعد متريره 
جميلة من فرنانديز، فانفرد باحلارس دومينيك 
ليڤاكوڤيتش الذي أسقطه أرضا فاحتسب احلكم 
اإليطالي دانييلي أورساتو ركلة جزاء ترجمها ميسي 
هدفا، ولم يتأخر ألڤاريز في إحراز الهدف الثاني لـ 
«التانغو» عندما استغل كرة أهدرها الكروات أمام 
منطقتهم، فانطلق بسرعة صاروخية وتخلص من 
دفاع كرواتيا على طريقة متزجلي مسابقة التعرج 
وسجل منفردا في مرمى ليڤاكوڤيتش، وأخيرا، 
وقبل أن يحل باولو ديباال بدال منه، أنهى ألڤاريز 
استعراض ميسي الذي تبختر في منطقة جزاء 
كرواتيا متالعبا بالشاب يوشكو غفارديول أحد 
أفضل مدافعي النهائيات، ليتسلم متريرته على 

طبق من ذهب ويسجل الهدف الثالث.
وفي مانشستر سيتي، يلعب ألڤاريز أيضا 
أدوارا بديلة، فمع وجود النرويجي إرلينغ هاالند 
يدخل بديال فقط في الدقائق األخيرة، لكن ذلك 
لم مينعه من تســجيل ٣ أهداف هذا املوسم في 
الدوري اإلجنليــزي، وهو ما لفت أنظار مدربه 

اإلسباني بيب غوارديوال الذي قال «أعرف 
مدى صعوبة عدم اللعب بانتظام. لكن منذ 
اليوم األول، أشياء كثيرة أثارت إعجابنا به».
«إنه العب رائع»، كما يقول شــريكه 
في السيتي املدافع الهولندي نايثن أكيه، 
ويضيف «إنه تقني للغاية، ويسجل أهدافا 
صعبة ولديه ملسة أخيرة جميلة. رجل رائع، 

وخجول بعض الشيء».
وعندما يعفى ميسي من املهمات الدفاعية، 
فهو ال يحســب مجهوده، ويعيق استعادة 
اخلصم لزمام األمور. ولم يخطئ مشجعو 

األرجنتني حيــال األهمية اجلديدة أللڤاريز 
عندما غنوا «خوليان.. خوليان» في املدرجات.
وقال ألڤاريز بعد املباراة أمام أســتراليا 
«أحاول دائما تقدمي أفضل ما لدي، على أرض 
امللعب أو من مقاعد البدالء لتشــجيع زمالئي 

في الفريق». لكن اجلميع يراهن أنه لن يكون 
بديال في النهائي.

ومن الصعب أن تتخيل سكالوني يستغني 
عن ألڤاريز مجددا. فبوجوده إلى جانب ميسي، 

ستخوض األرجنتني مباراة نهائية خيالية.

مــن أجل املنتخــب ونعاني مثــل اجلماهير 
وبالنســبة لهؤالء غير األرجنتينيني اعتقد 
أنه من الصعب عليهم فهم كيف نعيش كرة 
القدم، مضيفا عندما خسرنا من السعودية كان 
اجلميع بجانبنا وشعرنا بدعمهم، وال أحاول 
أال أكون متحمســا ولكن أنا في مكان أحالم 
أي أرجنتيني وعندما متثل بلدك مســتحيل 

أال تفعل ما يفعله هؤالء األشخاص.
بدوره، شــكر جوليــان ألفاريز مهاجم 
منتخب األرجنتني ومسجل الهدفني الثاني 
والثالث فــي مواجهــة كرواتيا جميع 
زمالئه الالعبني، وقال: «كنا نستحق 

ذلك، قدمنا مباراة كبيرة أمام 
إلى  كرواتيــا، وصلنــا 
النهائي، ذلــك ما أردنا 

أكد املدير الفني ملنتخب األرجنتني 
ليونيل سكالوني أن ليونيل ميسي 
بدون شــك يعد «أفضل العب على مر 
العصور» بعدما قاد منتخب «التانغو» 
للعبور إلى املباراة النهائية للمونديال، 
وإنهاء احللم الكرواتي، وقال في تصريحات 
صحافية: «انه أفضل العب على مر العصور، 
في بعض األحيان نقول ذلك ألننا أرجنتينيون، 
رمبا هي أنانية، لكن ليس لدي أي شــك في 
قول ذلك، إنه األفضل في التاريخ، وأتشرف 
وفخور بتدريبه، ورؤيتــه وهو يلعب، إنه 
أمــر مثير ألنه في كل مرة تراه يلعب يكون 
مصدر حتفيز هائل لزمالئه، للناس وللعالم 
أجمع»، مضيفا لذا ليس هناك ما يقال بشأن 

ميسي، من الفخر تواجده بالفريق.
كمــا أثنى ســكالوني علــى أداء جوليان 
ألفاريــز، وقال: «جوليان قدم مباراة رائعة، 
ليس فقط بسبب تسجيله هدفني، أيضا ألنه 
كان عنصر مســاعدة حقيقيا مع العبي خط 
الوســط»، مضيفا: في بعض األحيان يكون 
لدينا العبون في خط الوسط، ألن اآلخرين 
يغطون العبني آخرين، يتوجب عليهم تغطية 
األجنحة، لقد قدم ألفاريز كرة متميزة وبذكاء.
ويرى ليونيل ســكالوني أن فريقه لعب 
مباريات بشــكل أفضل مــن مباراة كرواتيا، 
وقــال: «اعتقد أننا لعبنا مباريات أفضل من 
تلك وخصمنا جعل الفوز أكبر ألننا واجهنا 
فريقا صعبا ولذلك هم وصيف كأس العالم 
املاضــي»، مضيفــا: بلغنا النهائــي وهذا ما 
أردناه، وعائلتي ستشعر باجلنون، والفوز 
بتلــك الطريقــة في قبل النهائــي هو أفضل 
راحة وأفضل عالج ممكن لقد متكنا من جعل 
جميع الالعبني يشاركون، وهذا أمر ضروري 

بالنسبة لي.
وأشــار ســكالوني إلى ان نتيجة مباراة 
كرواتيا ال تعكس بالضرورة تفوق األرجنتني 
الكامل على مجريات اللقاء، مبينا ان كرواتيا 
لعبت بطريقة جيدة جدا، ويستطيعون تبديل 
املواقع من اليسار إلى اليمني، وميتلكون خط 

وسط قوي، وفي املجمل استمتعنا باللعب 
خالل اللقاء، وأمامنا خطوة من أجل حتقيق 

الهدف النهائي، ويجب علينا التركيز.
 واعتبــر أنه من الصعــب أن يلخص 

أفــكاره فــي كلمــات قليلــة، مضيفــا «كل 
جماهيرنا ســتحتفل، األمر فيه الكثير من 
العواطف واملشاعر، أنا متحمس لردة فعل 

الشعب األرجنتيني».
وأكد ســكالوني أن فريقه عاش حلظات 
صعبة وأخرى رائعة، مضيفا نحن نعيش 

أكد أن النتيجة ال تعكس بالضرورة تفوق األرجنتني

سكالوني: ميسي أفضل العب على مر العصور 

بوجود ألڤاريز.. ميسي وجد معاونًا مثاليًا
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«البرغوث».. ظاهرة كروية وأسطورة نادرًا ما تتكرر
بعــد انتظار طيلــة ثمانيــة أعوام 
لتعويض الفرصة التي فاتته عام ٢٠١٤
فــي البرازيل، يريد ليونيل ميســي أن 
يكون نهائي األحد وداعا مثاليا ملغامرته 
في املونديال، لكن حتى إن لم يتوج على 
األراضي القطرية فهو «منح األرجنتينيني 

ما هو أكثر من الفوز بالكأس».
تعكــس ما قالته الصحافية صوفي 
مارتينيز ماتيوس في نهاية مقابلتها مع 
ميسي لصالح القناة التلفزيونية العامة 
ما يشعر به ماليني األرجنتينيني وحتى 
عشاق الكرة من حول العالم، بعد الذي 
قدمه قائد «ألبيسيليستي» الثالثاء في 
الفوز على كرواتيــا ٣-٠ خالل نصف 

نهائي مونديال قطر.
فــي نهايــة مقابلتهــا فــي املنطقة 
اإلعالمية املختلطة مع جنم باريس سان 
جرمان الفرنسي، قالت ماتيوس لقائد 
الكتيبة األرجنتينية «آخر شيء أريد أن 
أقوله لك لن يكون سؤاال، بل تصريحا، 
هناك نهائي كأس عالم بانتظارنا وحتى 
إن كنا جميعا نرغب بالفوز، هناك شيء 
واحد ال ميكن ألحد أن يسلبه منك وهو 
ما منحته لكل فرد أرجنتيني، أقول لك 

ذلك بكل صدق».
وتابعت «ال يوجد طفل واحد ليس 
لديــه قميصك، ســواء كانت النســخة 
األصليــة، أو نســخة طبــق األصل، أو 

نســخة مخترعة، أو خيالية، لقد أثرت 
فــي حياة اجلميع، وأعتقد أن هذا األمر 

أعظم من كأس العالم».
وتوجهــت اليه نيابة عن الشــعب 
األرجنتينــي بـ «شــكرا لك على حلظة 
ســعادة كبيرة جــدا قدمتها للكثير من 
الناس، آمل أن تعرف ذلك في قلبك، ألني 
أعتقد أن تلك الســعادة أكثر أهمية من 
كأس العالم لذا، شكرا لك أيها القائد».

رغــم أعوامــه الـ ٣٥، أظهر ميســي 
الثالثاء على ملعب لوسيل حجم رغبته 
في قيادة بالده الى لقبها العاملي األول 
منذ ١٩٨٦ والثالث في تاريخها من أجل 
تكريس أسطورته والوصول الى مرتبة 

الراحل دييغو مارادونا.
ويقدم ميسي أفضل مشاركة له في 
النهائيات وهو لعب ضد كرواتيا الدور 
الرئيســي في بلوغ األرجنتني النهائي 
السادس في تاريخها بعدما سجل الهدف 
األول من ركلة جزاء، ومرر كرة الهدف 

الثالث بأداء خارق.
ويبدو أن اندفاع ميسي إلحراز اللقب 
الكبير الغائب عن خزائنه جعله يتجاوز 
عامل التقدم في العمر واألرقام تتحدث 
عن نفســها، إذ ان عام ٢٠٢٢ كان األكثر 
مردودا له على صعيد األهداف بقميص 
املنتخــب الوطني منــذ بدايته الدولية 

عام ٢٠٠٥.

وبأهدافــه اخلمســة فــي املونديال 
القطري، رفع ميسي رصيده في ٢٠٢٢
الــى ١٦ هدفــا، ليتفــوق بفــارق أربعة 
أهــداف عــن أكبــر مــردود تهديفي له 
مع «ألبيسيليســتي» خــالل عام واحد 
وقدره ١٢ هدفا في ٢٠١٢، أي حني كان في 

اخلامسة والعشرين من عمره.
وبعدمــا طار حلــم االنضمــام الى 
األســطورة مارادونــا ومنح األرجنتني 
اللقب عام ٢٠١٤ باخلسارة في النهائي 
أمام أملانيا، سيحصل ميسي على فرصة 
ثانية إلحراز اللقب، وميني جنم برشلونة 
اإلسباني السابق أن يكون نهائي األحد 
على ملعب لوســيل أيضا أفضل وداع 
له لكأس العالم وفق ما أفاد بعد الفوز 
على كرواتيا، قائــال لصحيفة «أوليه» 
األرجنتينية «السعادة كبيرة، أن أمتكن 
من إنهاء مسيرتي في كؤوس العالم بهذه 
الطريقــة وأن تكــون مباراتي األخيرة 

في نهائي».
أفضل نهايــة بالتأكيد هي أن يرفع 
ميســي الكأس الغالية األحد في مباراة 
ستكون تاريخية له أيضا على صعيد 
األرقام الشــخصية، إذ سينفرد بالرقم 
القياسي لعدد املباريات في كأس العالم 
بعدمــا بات ضد كرواتيا على املســافة 
ذاتها مــن األملاني لوثــار ماتيوس في 
عدد املباريات في النهائيات والبالغ ٢٥.

النجــم األرجنتينــي  أكــد 
ليونيل ميســي أن مباراة نهائي 
املونديال احلالي األحد املقبل في قطر 
ســتكون آخر مشــاركة له في كأس العالم، 
وذلــك بعدما قــاد فريقه لتجــاوز كرواتيا ٣-٠
فــي الدور قبل النهائي، وســيخوض «ليو» مباراته 
الدوليــة ١٧٢ عندمــا يحاول حصــد أول لقب لكأس 

العالم لبالده منذ ١٩٨٦.
وقال ميســي لصحيفة دياريو ديبورتيفو أوليه 
األرجنتينية: «أشــعر بسعادة كبيرة ألنني قادر على 
حتقيــق ذلك وإنهاء رحلتي فــي كأس العالم بخوض 
آخــر مباراة لي بالنهائي»، مضيفا: لقد مرت ســنوات 
عديدة، وال أعتقد أنني سأكون قادرا على القيام بذلك، 
إنهاء مســيرتي في كأس العالم على هذا النحو ميثل 

األفضل لي.
ويشارك الالعب البالغ من العمر ٣٥ عاما في كأس 

العالم للمرة اخلامســة، متجاوزا بذلــك ٤ مرات كال من 
النجم الراحل دييغو مارادونا وخافيير ماسكيرانو.

وأبدى ميســي، أفضــل العب في العالم عــدة مرات، 
سعادته الغامرة واعتزازه الكبير بالفوز، مضيفا: رأيتم 
املباراة، حققنا ما أردناه، في الواقع كما قلت منذ البداية، 
نحــن هنا لالســتفادة من كأس العالــم، وكنت على ثقة 
بهذه املجموعة، منذ زمن لم نستمتع كما استمتعنا أمام 
كرواتيا، منذ وصلنا إلى املونديال، سنمضي قدما حتى 
ال نخيــب آمال األرجنتينيني وثقتهــم، إنه أمر جنوني، 

سنلعب نهائيا آخر، وعلينا أن نستمتع بذلك.
وتذكر ميســي عائلته، قائال: «هم األهم بالنسبة لي، 
يفعلــون كل ما في وســعهم من أجلي، مررنا بالســراء 
والضراء واآلن سنستفيد مع اجلميع مع كل األرجنتينيني، 
وأســتمتع كثيرا بهذا األمر، أشــعر بالقــوة خلوض كل 
مباراة، املباراة السابقة كانت تضحية كبيرة، كنا مرهقني 
أمام كرواتيا، لكن استجمعنا قوتنا لتحقيق الفوز، لعبنا 

بشكل جيد جدا، فضلنا اللعب بهذه الطريقة ألننا عرفنا 
أنهم لن يســتحوذوا على الكرة، عرفنا انه يتعني علينا 
اجلري، اســتعددنا بشكل جيد جدا، أشعر بالسعادة في 
هــذا املونديال، أنا قادر على مســاعدة الفريق»، مشــيدا 
بزمالئه الالعبــني، «هذه املجموعة ذكية جدا، مبقدورها 
قراءة اللحظات املهمة في كل مباراة، وتعرف كيف تعاني 

في الوقت املناسب».
وعن اخلســارة األولى أمام السعودية، قال: «املباراة 
األولى كانت ضربة قاسية، توقفت سلسلة من ٣٦ مباراة 
دون خسارة، البداية أمام خصم لم نكن نتخيل اخلسارة 
أمامه، كانت جتربة قاســية لهذه املجموعة، لكن اجلميع 
أظهــر قوته، ما قمنا به كان صعبا، ألن كل مباراة كانت 
مبنزلة النهائي، خضنــا خمس مباريات نهائية، آمل أن 
يكون الوضــع مماثال في املباراة املقبلة، ونحن واثقون 
من أننا نعرف هذه املجموعة، لقد خسرنا املباراة األولى 

بسبب التفاصيل، وهذا ما ساهم في تطورنا».

أفضل طريقة لالعتزال دوليًا

ميسي: التتويج بكأس العالمميسي: التتويج بكأس العالم

ليونيل األكثر حصدًا 

جلائزة رجل املباراة
ليونيل ميسى قائد منتخب  حصل 
األرجنتني على جائزة أفضل العب في 
املباراة ٤ مرات في مونديال قطر، حيث 
جاءت األولى أمام املكسيك، بينما الثانية 
أمام أستراليا، والثالثة أمام هولندا في 
ربع النهائي، وأخيرا الرابعة أمام كرواتيا 

في نصف النهائي.
وأصبح ليونيل أكثر من حقق جائزة 
أفضل العب فــي املباراة بتاريخ كأس 
العالم في بطولــة واحدة، وذلك للمرة 
الثانية بعد نســخة ٢٠١٤ التي قاد بها 
األرجنتني أيضا إلى النهائي، لكنه خسر 

أمام أملانيا بهدف نظيف.
ثاني العب يفوز  وأصبح ميســي 
بجائزة أفضل العب ٤ مرات في نسخة 
واحدة، بعد الهولندي ويسلي شنايدر 
الذي حقق هذا اإلجناز في مونديال ٢٠١٠

في جنوب أفريقيا.
وجاءت قائمة أكثر الالعبني حتقيقا 
لرجل املباراة في نسخة واحدة كالتالي: 
ويسلي شــنايدر ٤ مرات (كأس العالم 
٢٠١٠)، ليونيل ميســي ٤ مرات (كأس 
العالم ٢٠١٤) وأيضا ليونيل ميســي ٤

مرات (كأس العالم ٢٠٢٢).
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طفرة رقمية لـ «أسود األطلس»
حقق املنتخب املغربي طفرة رقمية خالل مشــاركته 
احلالية في مونديال قطر، وذلك بعد أن متكن من تخطي 
محطات في البطولة، أمثال كرواتيا وبلجيكا وإســبانيا 
والبرتغال، وبفضل هذه النتائج حصد املنتخب املغربي 
نقاطا إضافية، ستساهم في قفزة هائلة لـ «أسود األطلس» 

بالتصنيف الشهري لالحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
وبحسب موقع «فوتبول رانكينغ» املختص في حساب 
نقاط التصنيف، فــإن منتخب املغرب حصد حتى اآلن 
١٠٨ نقاط جديدة ستساهم في تقدم «أسود األطلس» ١١
مركزا في التصنيف الشهري لـ «فيفا» واحتالله املركز 

الـ ١١ برصيد ١٦٧٢ نقطة.
ومن املقرر أن يصدر االحتاد الدولي التصنيف الرسمي 
للمنتخبات، مطلع ٢٠٢٣. وبدأ املنتخب املغربي كأس العالم 
في املركز الـ ٢٢ بالترتيب العاملي برصيد ١٥٦٣٫٥ نقطة. 
ويعد أفضل مركز ملنتخب عربي في تصنيف «فيفا» 
على مدار التاريخ مسجال باسم املنتخب املصري، بعدما 
تواجد في الترتيب التاسع خالل شهر فبراير ٢٠١٠، بينما 
ســبق للمنتخب النيجيري أن وصل إلى املركز اخلامس 

في أبريل ١٩٩٤. 
وكما ســبق للمنتخب املغربي أن وصل إلى الترتيب 
العاشر عامليا في مناسبة واحدة، وذلك خالل شهر فبراير 
أيضا ولكن في عام ١٩٩٨، وعقب نهاية كأس أمم أفريقيا 

في بوركينا فاسو.

نادي قطر ينتظر مكافأة «فيفا»
تواجد اسم نادي قطر من ضمن األندية التي يشارك 
العبوها في األدوار النهائية ملونديال قطر ٢٠٢٢، وذلك 
بسبب وجود املدافع بدر بانون في صفوف املنتخب املغربي.

ومينح االحتاد الدولي لكرة القدم مبلغ ١٠ آالف دوالر 
لــكل ناد عن كل يوم يوجد فيه العبه في املونديال تبدأ 
من ١٤ نوفمبر حتى ١٨ ديسمبر، حيث أعلن أنه كجزء من 
التزامه بتقدير مساهمات أندية كرة القدم في إجناح كأس 
العالم، وفتح الباب أمام األندية إلرسال طلباتها في إطار 
برنامج توزيع األرباح على األندية الذي سيشهد توزيع 

٢٠٩ ماليني دوالر على مختلف أندية العالم.
كما يتواجد ناديا احتاد جدة والوحدة السعوديان ضمن 
األندية التي يشارك العبوها في األدوار النهائية، بوجود 
املهاجــم عبدالرزاق حمد اهللا واحلــارس منير احملمدي 
ضمن صفوف املنتخب املغربي، ومنح تأهل املغرب للمربع 
الذهبي أيضا وجود أحمد التكناوتي، ويحيى عطية اهللا، 

ويحيى جبران من الوداد الرياضي املغربي.
يذكر أن دوري «روشــن» السعودي حل في املركز 
السادس كأكثر دوريات العالم دعما ملنتخبات املونديال 
بـ٣٥ العبا، من بينهم ٢٦ العبا ميثلون املنتخب السعودي.

املشغوالت اليدوية 

تبهر جماهير املونديال

تتواصل فعاليات كتارا املصاحبة لكأس العالم وسط 
حضور جماهيري كبير، حيث تشــهد أجنحة ومحالت 
املشغوالت اليدوية في كتارا إقباال الفتا من قبل الزوار 
والسياح وجمهور املشجعني، حيث يحرص هؤالء على 
اقتناء الهدايــا التذكارية واملقتنيات التراثية التي تعكس 
جمال التراث القطري وأصالة الثقافة العربية، حتى تظل 
ذكرى حضورهم للفعاليات التي تقيمها كتارا بالتزامن مع 
استضافة مونديال قطر خالدة في أذهانهم، يستعيدون 

معها أجمل وأسعد الذكريات. 
ويشكل معرض كتارا للمشغوالت اليدوية الذي أقامته 
كتارا على امتداد شارع ابن الريب سوقا مفتوحا لعرض 
منتجات احلــرف اليدوية لنخبة من احلرفيني والفنانني 
تشــمل الهدايا التذكارية املســتوحاة من خامات البيئة 

القطرية واخلليجية والعربية.

أعرب مدير فرقــة الوعد للفنون الشــعبية العمانية 
الفنان عوض ســبيت املخيني، عن فخره باملشــاركة في 
برنامج العروض الفنية جلمهور مونديال قطر، مؤكدا أن 
استضافة الدوحة للنسخة األولى من املونديال في العالم 
العربــي، تعد إجنازا تاريخيا يبعث برســالة إلى العالم 
تؤكد قدرة هذه املنطقة على تنظيم أحداث رياضية كبرى.

وقال املخيني في حوار ملوقع qa.Qatar٢٠٢٢، إن إقامة 
املونديــال في هذا اجلزء من العالم إجناز تعجز الكلمات 
عن وصفه، ويعني الكثير ملواطني دول مجلس التعاون 
اخلليجي، التي تقع على بعد مســافة قريبة من قطر، ما 
أتاح لهم فرصة قد ال تتكرر في حضور منافسات وفعاليات 
احلدث العاملي، كما أثنى على التنظيم اجليد للبطولة، الذي 
حظي بإشادة اجلميع، بفضل سهولة التنقل والوصول إلى 
الستادات املونديالية وأماكن إقامة الفعاليات الترفيهية، 

وغيرها من معالم اجلذب السياحي في البالد.
ومــع اقتراب موعد ختــام منافســات مونديال ٢٠٢٢

األحــد املقبل، تواصل املئات مــن الفرق الفنية والفنانني 
تقدمي عروضهم املمتعة جلمهور البطولة في أنحاء قطر. 

وتعد فرقة الوعد من سلطنة عمان، واحدة من بني العديد 
من الفرق املشــاركة في برنامج العروض الفنية املقدمة 
للمشــجعني خالل احلدث الرياضي األبرز على مستوى 

العالم.
وأكد املخيني أن االلتقاء باملشجعني من أنحاء العالم، 
واألجواء التي يخلقها جمهور املونديال، تشــكل اجلانب 
املفضل لديه في البطولة، مشــيرا إلى أن الفرقة شاركت 
فــي الفعاليات التي أقيمت خارج الســتادات املونديالية 
الثمانية، وتواصل عروضها حاليا على كورنيش الدوحة، 
وستقدم عروضها للمشجعني في املنطقة احمليطة بستاد 
لوسيل األحد املقبل، ضمن احتفاالت اليوم الوطني لقطر.
وتابع: «سررنا بلقاء جماهير كرة القدم الذين جاؤوا 
من مختلف دول العالم حلضور فعاليات املونديال، والذين 
أبدوا إعجابهم بعروضنا التي تعكس تراث وثقافة عمان، 
فقد جنحنا في جذب اهتمام املشجعني، ومبجرد أن يسمعوا 
أداء الفرقة يتجهون على الفور إلى مكان العرض ويتفاعلون 
معنا. األجواء في البطولة رائعة ومليئة باحليوية ومشاعر 
احلماس واإلثارة، ونشعر بكثير من االمتنان للمشاركة 

في برنامج العروض الفنية مبونديال قطر ٢٠٢٢، وإتاحة 
الفرصة لنا للتواصل مع املشجعني وبناء عالقات تواصل 

مميزة معهم».
وعن نشأة الفرقة وتاريخها، أوضح املخيني أن الفرقة 
انطلقت بفكرة بســيطة للغاية في والية جعالن بني بو 
حسن، إحدى واليات املنطقة الشرقية بالسلطنة، تتمثل 
في تأسيس فرقة متخصصة في العروض الفنية التقليدية 
والتراث العماني العريق، وقال: «بدأنا فرقة الوعد بعشر 
فنانني في عام ١٩٨٠، ومنذ ذلك احلني، شاركت عدة أجيال 
فــي الفرقة ولدينا اآلن أكثــر من ٥٠ عضوا، ونقدم نوعا 
أصيال من الفنون الشــعبية يجسد التاريخ البحري في 

عمان والذي يحمل أهمية خاصة في واليتنا».
وأشار املخيني إلى أن اسم الفرقة «الوعد» يحمل معاني 
التعهد بتقدمي أداء رائع وحتقيق النجاح، وكذلك االلتزام 
بالعمل نحو مستقبل أفضل، وقال إن الوعد متخصصة في 
عروض فن الدمية وهو فن مستلهم من احلياة البحرية، 
ويؤديه البحارة على منت السفن أو على الساحل، ويتميز 

باستخدام الطبول وأدوات أخرى.

املخيني: املونديال يؤكد جدارة قطر  باستضافة األحداث الكبرى

أشــار تقرير إعالمي أمس إلى أن جنم كرة القدم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو (٣٧ عاما) يرغب في مواصلة مسيرته الدولية مع منتخب بالده.

وأشــارت صحيفة «كوريو دي مانيا» البرتغالية إلى رغبة رونالدو في 
مواصلة اللعب الدولي، دون أن تذكر الصحيفة أي تفاصيل أو مصدر.

وأوضحت أن رونالدو ال يرغب في ربط قراره بهوية املدرب الذي سيتولى 
تدريب املنتخب البرتغالي في الفترة املقبلة، في ظل وجود تقرير إعالمي يشير 

إلى أن فيرناندو سانتوس على وشك الرحيل من تدريب الفريق.
وكان سانتوس دائما من داعمي رونالدو، حيث فاز االثنان معا مع املنتخب 

البرتغالي بلقب كأس أمم أوروبا (يورو ٢٠١٦) في فرنسا.
ورغــم هذا، وضع ســانتوس العبه رونالدو على مقاعــد البدالء في بداية كل 

مــن مباراتيه أمام سويســرا بالدور الثاني واملغرب فــي دور الثمانية باملونديال 
احلالي بعد األداء املخيب لآلمال من الالعب في مباريات الدور األول قبل أن يدفع 

به بديال في كل من املباراتني.
وكان املنتخب البرتغالي فاز في املباراة األولى على املنتخب السويســري ١-٦

ولكنه خسر في الثانية أمام نظيره املغربي ٠-١.
وشهدت كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر املشاركة اخلامسة لرونالدو في بطوالت كأس 
العالم واملشاركة العاشرة له على التوالي مع املنتخب البرتغالي في البطوالت الكبيرة 

(كأس العالم وكأس األمم األوروبية).
ويستحوذ رونالدو، الذي خاض ١٩٦ مباراة دولية مع املنتخب البرتغالي حتى اآلن، 

على لقب الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد ١١٨ هدفا، كما أنه الهداف األبرز 
على مستوى جميع منتخبات العالم.

رونالدو يرغب رونالدو يرغب 
في االستمرار مع البرتغالفي االستمرار مع البرتغال
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سامورا: املونديال حقق العديد من األرقام القياسية
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

استضاف ستاد أحمد بن علي، أحد مالعب مونديال 
قطــر مؤمتر الرياضــة الدولي لرابطــة خريجي «فيفا 
ماســتر»، والــذي تطرق إلــى رؤى ومناقشــات حول 
اإلجنازات والتطورات املذهلة في كأس العالم والتعمق 
في االبتكارات التي جتعل مونديال قطر فريدا من نوعه، 
فضال عن كونه معيارا لبطــوالت كأس العالم املقبلة، 
وتعد استضافة أحمد بن علي للمؤمتر استكماال لإلرث 

الذي تتركه البطولة. 
وافتتحــت املؤمتر األمني العام لالحتاد الدولي لكرة 
القدم «فيفا» فاطمة سامورا، والرئيس التنفيذي لكأس 
العالــم قطر ناصر اخلاطر، وعدد كبير من املشــاركني 
في البرنامج واألعضاء. وأعربت سامورا عن سعادتها 
الكبيرة بالتواجد في املؤمتر بالتزامن مع بطولة كأس 
العالم، وقالت إن مؤمتر «فيفا ماســتر» هو فرصة لنا 

جميعا لاللتقاء وتبادل املعرفة في هذا احلدث املهم.
وأضافت ان عقد هذا املؤمتر أيضا خالل بطولة كأس 
العالم قطر، يسهل تبادل املمارسات املثلى واألفكار حول 
مواضيع مثل استضافة األحداث، واستدامة التأثير على 

املدى الطويل، والقيادة الرياضية، والشراكات التجارية، 
ومنو كرة القدم النسائية.

وأشارت سامورا بشكل خاص إلى اخلريجني الذين 
كانوا يعملون في البطولة في قطر، وقالت: أكثر من ٤٠

منهم يعملون بشكل مباشر في كأس العالم ومع «فيفا» 
واللجنة املنظمة والفرق ومقدمي اخلدمات اآلخرين «نحن 
فخورون جدا بخريجي «فيفا ماســتر» الذين ســاهموا 
بشكل مباشر وغير مباشر في جناح كأس العالم قطر.

وأضافت: القطريون فتحوا أبوابهم للعالم واجلماهير، 
وشهدت هذه البطولة الكثير من املعاني اجلميلة والقيم 
الرائعــة، فاحلديث عن أحــداث هــذه البطولة يحتاج 
للكثيــر، كما أن هنــاك الكثير من املفارقات مثل «مترو 
مترو» و«أين ميســي» التي وجــدت جتاوبا جماهيريا 

كبيرا هنا في قطر. 
وأشارت إلى أن املؤمتر يضم العديد من العناصر التي 
تبحــث أحوال كأس العالم، والبطولة في قطر وحققت 
العديد من األرقام القياسية سواء على مستوى احلضور 
اجلماهيــري أو املتابعني، وأشــكر االحتــادات وجميع 
املشــاركني وخاصة االحتاد الدولي واالحتاد اآلسيوي 

واالفريقي على اجلهود الكبيرة املبذولة.

تكرمي قطري لرموز الفن واإلعالم الكويتي
أكد اإلعالمي واملؤثر االجتماعي القطري أحمد 
بن حمد القحطانــي أن حرص الكويت على دعم 
جهود قطر في إجناح املونديال يدل على أواصر 

األخوة واحملبة املمتدة بني البلدين.
وأعــرب عن ســعادته حلــرص الكويت على 
التواجــد بفنهــا وثقافتها في البطولــة العاملية، 
كما أكد على أن اجلميع في بالده قد ملس حرص 
القيادة السياسية بالكويت على تسليط الضوء 
علــى اخلطط التي وضعتهــا الدوحة ليكون هذا 

املونديال األبرز في تاريخ كرة القدم.
وقــال ان الدعــم العربي للحــدث الذي يثبت 
اجلدارة العربية فــي تنظيم واحتضان األحداث 

الكبرى كان له دور كبير في جناح البطولة. 
وبني في هذا اجلانب أن مشاركة عمالقة الفن 
الكويتــي في اإلعــالن الذي جاء احتفــاال بإقامة 
مونديال قطر، وخلصت رسالته إلى أن كرة القدم 
«أحلى ألنها في بيتنــا ومكاننا.. ألنها في قطر.. 

كل العيــون على قطر وقطــر في عيون الكويت. 
أمر اعتبره إعالنا صريحا للمشــاعر الدافئة بني 
أهل البلدين، ما جعل جميع اإلعالميني ونشطاء 
التواصل االجتماعي في قطر يتفاعلون ويغردون 

شاكرين جلمال تلك املشاعر الطيبة».
وأشار الى أن املبادرة التي قامت بها املؤسسة 
القطريــة لإلعــالم منذ أيــام قليلــة ومتثلت في 
اســتضافة وتكرمي عدد من رمــوز الفن واإلعالم 
الكويتــي، قد جاءت لالمتنــان مبا قام به االخوة 
فــي الكويت، إلى جانب حتقيق املزيد من تعزيز 
التعاون اإلعالمي والفني بني البلدين، حيث وجهت 
املؤسسة الدعوة لبعض من جنوم الكويت مثل: 
سعد الفرج، مرمي الصالح، خالد احلربان، محمد 
املســباح، عبدالعزيز عطية، وعبدالعزيز لويس 
ليحلوا ضيوفا علــى برنامج «ليالي املونديال»، 
الفنــي الضخم الذي أنتــج خصيصا لفترة كأس 
العالم، وذلك في بث مشــترك بني تلفزيون قطر 

وتلفزيون الكويت. كما أكد على أن مواكبة السفارة 
الكويتية بالدوحة منذ الفترة التي سبقت انطالق 
املونديال الســتعدادات اجلهــات املعنية في قطر 
الستضافة مونديال القرن، وحرصها على اإلسهام 
في إجناحه، قد مثل الكثير بالنســبة ألهل قطر، 
حتى ان السفارة الكويتية وضعت على مقرها الفتة 
عنوانها «يدا بيد إلجناح املونديال»، وحرصت على 
توفير جميع املعلومات الضرورية لعشــاق كرة 
القدم من الكويتيني الذين يزورون قطر ملشاهدة 
مباريات هذه البطولة ويتابعون املنتخبات التي 
يشجعونها، مشيرا إلى أن ذلك احلضور اجلماهيري 
الكويتي الذي حضر ملؤازرة املنتخبات العربية قد 
أكد مدى عشق الكويتيني لكرة القدم وحرصهم على 
التواجد لدعم البطولة املقامة في أراضي عربية، 
وأبرز أن الدعم الكويتي للحدث الرياضي العاملي 
جاء عموما مبنزلة رسالة حب إلى قطر مبا يعضد 
أحمد بن حمد القحطانيالتقاليد العربية ويعلن التماسك واللحمة العربية.

رئيس نادي الغرافة: مونديال قطر فخر العرب

أشاد رئيس نادي الغرافة القطري الشيخ جاسم بن 
ثامر آل ثاني بالتنظيم الرائع واملتميز والنجاح الكبير 
الذي حققته قطر باستضافة كأس العالم، مشيرا إلى أن 
ما قدمته قطر للعالــم يعتبر فخرا لكل العرب، ومثمنا 
اإلجناز الكبير غير املسبوق الذي حققه املنتخب املغربي 
بتأهله إلى األدوار النهائية، بفوزه على منتخبات عاملية 

كبيرة وتقدميه ألفضل املستويات.
وقال رئيس نادي الغرافة، لدى لقائه رئيس اجلمعية 
الرياضية للقوات املسلحة امللكية املغربية أبوبكر األيوبي 
إن الكرة املغربية تستحق هذه املكانة العاملية مبا قدمته 
من العبني أفذاذ على مر التاريخ ومبا حققه العبو املنتخب 
في املونديال بإصرار وعزمية، يعدان منوذجا يحتذى به.
وعبــر رئيس النادي القطري، عن ســعادته بزيارة 
األيوبي مقدما له التهنئة وللشــعب املغربي مبناســبة 

اإلجنــاز الرياضي الكبير الذي حققــه املنتخب املغربي 
في مونديال قطر.

وأضــاف: «الزيارة أكدت عمــق العالقات املتينة بني 
الشــعبني القطري واملغربي ورســخت أســس التعاون 
املستقبلي في املجال الرياضي»، منوها بأن نادي الغرافة 
متيز في عصره الذهبي بوجود عدد من الالعبني املغاربة 
الذيــن لعبوا للفريق مثل عثمان العســاس وعبداحلق 

آيت العريف.
ومن جهته، أشــاد أبوبكر األيوبــي بالتنظيم الرائع 
والنجاح الكبير الذي حققته قطر في استضافة مونديال 
اســتثنائي غير مســبوق، مشــيرا إلى أن قطر شــرفت 
العرب بتنظيم مونديال سيظل عالقا في األذهان لسنوات 
باعتباره أفضل نسخة من كأس العالم على مر التاريخ، 

حيث يعتبر اإلجناز القطري الكبير فخرا لكل العرب.

الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني مع أبوبكر األيوبي

«مجومبا».. نحس املونديال!
قال املشجع العماني محمد احلجري الشهير بـ«مجومبا» 
أحد مؤثري مواقع التواصل االجتماعي في سلطنة عمان أو 
«املشجع املنحوس» في قطر إن كل املنتخبات التي شجعها 

في مونديال قطر، خرجت منه، مبا فيها منتخب قطر.
وأضاف احلجري ان كل مــا حدث ليس مخططا له، 
مضيفا: «جئت من سلطنة عمان وخططت حلضور االفتتاح 
ولبس الزي القطري وتشــجيع العنابي، ولم أكن أعرف 
أن النحس شغال فســامحوني». وتابع: بعدها شجعت 
األرجنتني ضد الســعودية، ففاز األخضر ٢-١، ورجعت 
عمان وكنت أنقل األجواء املونديالية اجلميلة في الدوحة 
على مواقع التواصل فطلب منــي املتابعون العودة إلى 
قطر، وجئت مرة أخرى إلى الدوحة، لتشــجيع منتخب 
السنغال ضد اجنلترا فخسر، وهذا سبب إطالق الناس 

علي وصف «املشجع النحس».
ويتميز املشجع العماني محمد احلجري بروحه املرحة 
والتي القت تفاعال كبيرا مــن متابعيه، خاصة أنه يظن 
أنه «منحوس» على كل املنتخبات التي ارتدى قمصانها.

وأشار إلى أنه شــجع كوريا اجلنوبية ضد البرازيل 
فودعت املونديال، ومشجع مغربي قال لي في امللعب ال 
حتضر مباراتنا أرجوك، فشجعت إسبانيا، ومن معرفة 
اإلخوة املغاربة بقصتي اتصلوا بي مطالبني بتشــجيع 

البرتغال.

الصحافة األرجنتينية: 

الساحر «ليو».. والتناغم املثالي

أشادت الصحافة األرجنتينية مبنتخب بالدها، خصوصا 
قائده ليونيل ميســي، مع املهاجم جوليان ألفاريز، عقب 
الفوز الكبير على كرواتيا ٣-٠ في نصف النهائي، وعنونت 
صدر صفحاتها بكلمات «الرائع»، «الساحر» و«التاريخي».

وكتبت صحيفة «ال ناسيون» في نسختها على اإلنترنت 
«األرجنتني في نهائي كأس العالم! تألقت مع ميسي الرائع 

وتنتظر منافسها يوم األحد املقبل».
وشددت «ال ناسيون» على «األداء البارع» الذي قدمه 
ميســي صاحب الهدف األول من ركلة جزاء والتمريرة 
احلاســمة للهدف الثالث الذي سجله ألفاريز في الشوط 

الثاني.
وعنونت صحيفة «كالرين» نسختها اإللكترونية بـ 
«األرجنتني وصلت إلى املبــاراة النهائية بفضل أفضل 
مستوى مليسي، والهداف القاتل جوليان ألفاريز»، مشيرة 
إلــى أن الثنائي ميثل «التناغم املثالــي» ملنتخب املدرب 

ليونيل سكالوني.
وأوضحت «كالرين» أن رقم ميسي «السحري» قبل 
متريرته احلاسمة إلى ألفاريز هو «أعظم متريرة حاسمة 

في تاريخ كؤوس العالم».
بالنسبة لصحيفة «أوليه» الرياضية اليومية، فإن هذا 
اإلجناز «مباراة تاريخيــة للمنتخب الوطني»، مع «أداء 
استثنائي من ليو وكذلك من ألفاريز»، وتابعت «يجب أن 
نذكر كل من شارك في الليلة القطرية، ظهيرة أرجنتينية 
(بتوقيت األرجنتني)، أظهر ما يزخر به هذا املنتخب، انتصار 
بنتيجة ٣-٠ سيبقى مختوما في كل صرخة، في كل قلب».

وأشارت الصحيفة أيضا إلى ركلة اجلزاء التي سجلها 
ميسي ورفع بها رصيده إلى خمسة أهداف في املونديال، 
ليلحق مبهاجم املنتخب الفرنسي كيليان مبابي في صدارة 
الئحة الهدافني، وأن ميسي أصبح أيضا املهاجم األرجنتيني 
األكثر تســجيال في تاريخ كأس العالم، متجاوزا املهاجم 

السابق جابرييل باتيستوتا بأحد عشر هدفا.

البايرن مهتم بضّم 

ليفاكوڤيتش لتعويض نوير
أبدى بايرن ميونيخ اهتمامه باســتقدام حارس كرواتيا 
دومينيك ليفاكوڤيتش بعد تعرض مانويل نوير إلصابة بالغة 
ستبعده عن املالعب حتى 
نهاية املوسم احلالي. وذكرت 
محطة «سكاي سبورتس» 
أن مســؤولي بايرن بدأوا 
بالفعل فــي مفاوضات مع 
وكيــل ليفاكوڤيتش، الذي 
لديه عقد مع فريق دينامو 
زغرب الكرواتي حتى يونيو 
٢٠٢٤. وجذب ليفاكوڤيتش 
األنظار إليه خالل نهائيات 
كأس العالم، بعد أن تصديه 
ألكثر من ركلة ترجيح خالل 
لقائي كرواتيا ضد منتخبي 
اليابان والبرازيلي في دوري 
الـ١٦ والثمانية على الترتيب. 
ويغيب نوير عن بقية املوسم بعد تعرضه لكسر في الساق 
أثناء التزلج خالل العطلة الشتوية احلالية واضطر للخضوع 
لعملية جراحية. وســيكون البديل الفوري له هو احلارس 
االحتياطي سفني أولريتش، الذي تولى حراسة عرين بايرن 
بالفعل في ٨ مباريات خالل املوسم احلالي، عندما غاب نوير 

عن الفريق بسبب معاناته من مشكلة في الكتف.
من جانبه، قال وكيل أعمال ألكسندر نوبل حارس مرمى 
بايرن، املعار هذا املوسم ملوناكو إنه لم يتصل به النادي حتى 
اآلن، لكن احلارس أشار إلى أنه لن يعود حلامل لقب الدوري 
األملاني في املواسم العشرة األخيرة من أجل اجللوس على 

مقاعد البدالء.
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مقابلة

تغريدات النجوم
إعداد: يحيى حميدان

املعلق 

خليل البلوشي يتغنى 

مبيسي

جنم البرازيل السابق ريفالدو 

يدعم ميسي رغم العداء الكروي الكبير

 بني البلدين

العب األرجنتني رودريغو دي باول 

ال يصدق الوصول لنهائي 

كأس العالم

010102020303

الفنان مايكل كوجنوستا: سعيد بإتاحة الفرصة لي ألعبر عن امتناني لوطني الثاني قطر

انتشار واسع لفنون الغرافيتي واللوحات اجلدارية
يشهد برنامج العروض الفنية، الذي تنظمه اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث خالل مونديال قطر، مشاركة 
مئات الفنانني القادمني من أنحاء العالم الســتعراض 
مواهبهم أمام املشجعني القادمني من أنحاء العالم، ومن 
بينها فنون الغرافيتي واللوحات اجلدارية املنتشرة 
في مواقع البطولة، وأماكن إقامة الفعاليات الترفيهية 

جلمهور املونديال.
ويشارك فنان الغرافيتي مايكل كوجنوستا، الذي 
يقيــم في قطر منذ عام ١٩٩٨ فــي البرنامج من خالل 
رسم اللوحات اجلدارية امللونة، بحضور املشجعني في 
العديد من مواقع البطولة، وجنح في إبهار اجلمهور 
بلوحاته الرائعة في ستادات البيت ولوسيل واجلنوب 

والثمامة، إضافة إلى كورنيش الدوحة.
وفي حــوار ملوقــع qa.Qatar٢٠٢٢، أعــرب الفنان 
الفلبيني (٤٤ عاما) عن فخره وسعادته باملشاركة في 
فعاليات النسخة األولى من املونديال بالعالم العربي 
والشرق األوسط، وقال: «سعيد حقا أن أتيحت لي هذه 
الفرصــة، فأنا أعيش في قطر منذ ٢٤ عاما، وأعتبرها 
وطني الثاني، وأفخر مبا متكنت من إجنازه، وأعتقد 
أنها فرصتي ألعرب عن امتناني لهذا البلد وأهله على 

استضافتي طوال هذه السنوات».
وأضاف: «أتاحت لي مشاركتي في برنامج العروض 
الفنية خالل كأس العالم استعراض موهبتي أمام جميع 
املشجعني من كل مكان، إنها جتربة قد ال تتكرر إال مرة 
واحدة في العمر، وكانت فرصة رائعة جدا بالنســبة 

لي كأحد الفنانني املهتمني بفنون الغرافيتي».
وتابع: «إنه حقا شــعور رائع، اجلميع فخور بي، 
خاصــة عائلتي وأصدقائي فــي الفلبني. كما أن رؤية 
املشجعني يلتقطون الصور مع أعمالي الفنية جعلتني 

أشعر بأنني مميز للغاية.»
وحــول طبيعة عمله في قطر قال كوجنوســتا: 
«أنا رســام ومصمم ديكور داخلي وأمارس الرسم 
على الوجه. قبل انتقالي إلى قطر للعمل كنت أدرس 
الهندســة املعمارية فقررت السفر بحثا عن فرصة 
معيشــية أفضل. كنت أحلم بأن أصبح طبيبا ذات 

يوم، لكنني هنا اآلن».
وقال كوجنوســتا إنه بدأ الرســم ألول مرة عندما 

كان في الثامنة من عمره. 
وأضاف: «أســتمتع بالرســم منذ البداية، وعملت 
بعدها على تعزيز موهبتي واملتابعة كرسام غرافيتي 
محترف، فما زلت أستكشف التقنيات املختلفة، وأتعلم 

املزيد عن هذا الشكل الفني الرائع».
أما عن نوع الفن الذي يقدمه، فيقول كوجنوســتا 
إنه مزيج من الغرافيتــي واجلداريات، فالكتابة على 
اجلدران تدور حول الكتابة التلقائية، ورسم احلروف 
وفن اخلط بوجه عام، في حني أن اللوحات اجلدارية 
عادة ما تكون أكبر حجما وتقدم رسالة معينة، وهي 

تتنوع من حيث الصعوبة.
وأضــاف: «ميثل هــذا النوع من الفــن حتديا ألنه 
يتعني علي تطبيق مــا يدور في ذهني وحتويله إلى 
واقع على الفور. أشعر باملشجعني والفرق املتنافسة 
خالل عروضي املباشرة، لذلك أحب تضمني العناصر 
املرتبطــة باملباريــات والبطولة في رســوماتي، مثل 

التعويذة لعيب على سبيل املثال».
وأكد كوجنوستا أنه يستمتع باملشاركة في الفعاليات 
الثقافية والفنية خالل املونديال، وأسعد حلظاته عندما 
يشــيد اجلمهور بعمله ويطلــب التقاط الصور معه، 
وأضاف: «أشــعر كأنني جنــم، أنا دائما حريص على 
مقابلة أشخاص جدد وبناء صداقات جديدة، وأسعى 
دائما إلى التحلي باإليجابية، وأهدف إلى أن ينعكس 
ذلــك في عملــي، وتقدمي أفضل ما لدي، واالســتمتاع 

بالنتيجة النهائية مع اجلمهور».
وتابع: «اجلزء املفضل لدي هو بعد كل مباراة عندما 
يغادر مشــجعو الفريق الفائز املباراة وهم يهتفون، 

خاصة في املترو، أشعر كأنني وسط مهرجان».
واختتم كوجنوستا حديثه معربا عن سعادته بتأهل 
منتخبه املفضل األرجنتني إلى نهائي البطولة، ومتمنيا 
فوزه بالكأس األغلى يوم األحد املقبل، واالحتفال مع 
اآلالف من مشجعي التانغو في ستاد لوسيل بإحراز 

الفريق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.
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خواطر مونديالية

فريق العمل

مواكبة إعالمية وتسويقية: 
إدارة التسويق واملبيعات

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

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

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

توقعات النجوم

عبداهللا الظفيري: عبداهللا الظفيري: 
األرجنتني األفضل .. وقطر قدمت األرجنتني األفضل .. وقطر قدمت 

النموذج األمثل لكأس العالمالنموذج األمثل لكأس العالم

املونديال امتاز 

باملفاجآت.. وفوز 

السعودية على «التانغو» 

بطولة خاصة

خروج بلجيكا من 

الدور األول «صدمة 

كروية».. ودي بول جنم 

املونديال

هادي العنزي

في كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما 
يتعلق األمر بأكبر حدث عاملي «كأس العالم» فالبد أن نرصد 

آراءهم وتوقعاتهم.
«األنباء» التقت أحد جنوم الكرة الكويتية، العب الفريق األول 

لكرة القدم بنادي الفحيحيل عبداهللا الظفيري، واستطلعت آراءه 
وتوقعاته عن مونديال قطر:

كيف وجدت النسخة الـ ٢٢ لكأس العالم؟
٭ امتاز املونديال باملفاجآت، بدءا من الدور األول بفوز السعودية 
على األرجنتــني، وفوز الكاميرون علــى البرازيل، وكذلك فوز 
املنتخب التونسي على نظيره الفرنسي حامل اللقب، وبالطبع 

فاملفاجآت تضيف نكهة خاصة ألي بطولة.

منتخب توقعت ان يتألق في الدور األول وخالف توقعاتك؟
٭ منتخب بلجيكا مثل خروجه من الدور األول صدمة، خاصة 
أنه من الفرق التي كانت مرشــحة للمضي بعيدا في املونديال، 
ويضــم بني صفوفه كيڤــن دي بروين أحــد أفضل العبي خط 
الوسط في العالم، باإلضافة إلى احلارس ديبو كورتوا، واملهاجم 

روميلو لوكاكو، وإيدين هازارد.

تقييمك ألداء املنتخبات العربية؟
٭ املنتخبــات العربية قدمت مســتويات جيــدة، فوز األخضر 
الســعودي على األرجنتني ميثــل بطولة قائمة بحد ذاتها، فيما 
اجتهد املنتخب التونسي، وقدم «أسود األطلس» مستويات رائعة 
ضمنــت لهم مكانا في الدور قبل النهائي بجدارة واســتحقاق، 
ولعــل «العنابــي» القطري اقل املنتخبات من حيث املســتوى، 
ورمبــا يرجع هذا إلى الضغط الكبير الذي عانى منه الالعبون 

لكونهم البلد املضيف للبطولة.

منتخب تشجعه وآخر متنيت أن يظهر مبستوى مشرف؟
٭ اشــجع األرجنتــني دائما، وأمتنــى لهم التوفيــق والتتويج 
بالكأس العاملية، ومتنيت مشــاهدة اإلكوادور في الدور الثاني 

لكن لألسف لم يوفق.

من يستحق لقب «احلصان األسود» للمونديال؟

٭ املغرب بكل جدارة.

من سيكون جنم املونديال؟
٭ العب خط الوسط لنادي اتلتيكو مدريد ومنتخب األرجنتني 
رودريغو دي بول، قدم مســتويات رائعة، وكان عنصر مؤثرا 

وحاسما مع «التانغو».

من برأيك سيكون أفضل العب واعد؟
٭ املهاجم األرجنتيني الشاب خوليان الڤاريز.

جائزة أفضل حارس ملن ستذهب؟
٭ حارس منتخب املغرب ياسني بونو.

كيف تنظر الى صراع الهدافني في البطولة؟
٭ الفرنسي كليان مبابي األقرب للفوز بلقب الهداف رغم مزاحمة 

األرجنتيني ميسي.

هل تعتقد أن رونالدو وميسي ظهرا مبستوى جيد حتى اآلن؟
٭ ميسي ظهر مبستوى فني وأداء بدني أفضل مما كان متوقعا، 
يدافع ويهاجم في كل وقت، وحاســم ايضا، والســبب الرئيس 
وراء تأهــل فريقــه لنهائــي املونديال، فيما لم يظهــر رونالدو 

باملستوى املتوقع.

العب ومنتخب افتقدته البطولة؟
٭ املهاجــم النرويجي ايرلينــغ هاالند، ومتنيت وجود إيطاليا 

في املونديال.

كيف تنظر الى تنظيم قطر نسخة مونديال ٢٠٢٢؟
٭ قدمت قطر نسخة استثنائية قل نظيرها في البطوالت السابقة، 
ويصعب تكرارها في النسخ املقبلة، وقد أبدع املنظمون القطريون 
في كل شــيء، قبل انطالق البطولة ظهرت الدوحة القطرية في 
أبهــى وأجمل حلة لها، وجاء االفتتاح رائعا، ومع بدء املباريات 
رصدنا االبتســامة حاضــرة على وجوه جميع املشــجعني من 
مختلف اجلنسيات، وهذا خير دليل على النجاح، واليوم وقطر 
تقترب من ختام املونديال لم نسمع عن مشكلة حدثت في ملعب 
من املالعب العاملية الثمانية، وهذا دليل آخر على النجاح، قطر 

شرفتنا جميعا، وقدمت النموذج األمثل لكأس العالم.

يراوغ اجلمال في الصحراء..
ناصر العنزي

نحن جيل من اكثر أجيال الكرة سعادة ألننا شاهدنا 
ميسي، حلقنا على كل ما فيه، عبقريته، دهائه، حركاته، 
ســكناته، نظراته، هدوئه، غضبه، متريراته، ركالته، 
أهدافه، قبله مارادونا مارس كل أفعاله وقلنا لن يأتي 
مثله فما حكاية االرجنتني معنا، اعتزل مارادونا وجاء 
ميسي هدية من السماء لعشاق الكرة ومجانينها، ميسي 
هو األرجنتني بأرضها وسمائها وبحرها وبرها ولواله 
ملا وصل حال التانغو إلى ما وصل إليه وأصبح قريبا 

من اللقب العاملي.
يقول املعلق اإليطالي الشهير أداني ليلي، وتأملوا 
مــا قاله: «رائع! ديناميات مــا ال ميكن تصوره، فقط 
عبقري مثل ميســي يفكر في مثل هذه اخلطوة، إنه 
يعيد مارادونا إلى كرة القدم، بل إنه يراوغ اجلمال في 
الصحراء، أنت ال تراه أبدا، انت ال متســك به أبدا، إنه 
يتزلج على طــول الطريق، على طول اخلط اجلانبي، 
ال توجد مســاحة، لقد خلقها، يخترع يراوغ اجلميع. 
عيناه عينا طفل يحب كرة القدم، إنه مينحها للجميع، 
إنه مينح احلب غير كرة القدم، هذا ما يفعله ميســي، 
يعيد تصميم حدود مصيره، ويؤثر على اجلميع زمالئه 
واملعارضني له، مينح حبه الكرة لآلخرين حتى الذين ال 
يعرفون كيف يحبون، افتح قلبك وقل شكرا ان ميسي 

مازال يلعب لنا جميعا ملشاهدته».
٭ بعد خسارة األرجنتني من السعودية، قال مدرب 
األخضر هيرفي رينارد إن االرجنتني ســوف تصل 
للمبــاراة النهائية وحترز لقب البطولة، قالها مبنظور 
املدرب الواثق في قدرات خصمه مهما كانت النتيجة، 
فالفريق الذي ميلك مثل ميسي قادر على قلب الوهم 
إلى حقيقة، قد يقول قائل ما لكم ال تعطون بقية منتخب 
االرجنتني مدربه ســكالوني والعبيه حقهم، فالكرة ال 
تعتمد على العب واحد؟ نعم يستحق كل أفراد التانغو 
اإلشــادة مارتينيز ونيكوالس وروميرو واوتامندي 
ومولينا ودي بول وأليستر وفرنانديز وألفاريز وبارديس 

ألنهم أصدقاء مليسي.
٭ ليــت كرواتيا لم تخــرج البرازيل بالترجيحية 
وسرقت منا مواجهة نارية مرتقبة بني الغرميني الالتينيني 
االرجنتني والبرازيل، وتخيلوا كيف ستكون املباراة، كنا 
ننتظر سنني طويلة لنشهد على رد السامبا الدين أو 
يعيد التانغو مشهد تفوقهم في آخر مواجهة جمعتهما في 
مونديال ايطاليا ١٩٩٠، كل ما فعله الكروات أنهم خططوا 
الستدراج األرجنتينيني لركالت الترجيح اعتمادا على 
حارسهم ليفاكوفيتش لكنهم صعقوا بثالثية أوقفتهم 
عند حدهم، وقد شاهدنا ميسي ألول مرة يصارع على 
الكرة ويقاتل كأنه ابن العشرين، ومارس على املدافع 
الكرواتي الضخم غراف ديول «٢٢ سنة» لعبة «دوار 
البحر» ولف من حوله فــي حركة ال يقوى عليها إال 
مثله ووضع الكرة على طبق من ذهب لزميله الفاريز 

مسجال الهدف الثالث.
٭ ركلة اجلزاء التي سددها ميسي خدعت حارس 
كرواتيا املتميز في مثل هذه األلعاب، يقول ميســي: 
اخبرني حارســنا مارتينيز انه يتحرك باجتاه واحد 
ويتصدى بشــكل جيد للكرات التي تأتي اسفل القائم 
لذلك كان علي ان أسددها بهذه الطريقة، وبذلك يؤكد 
ميســي أن ركلة اجلزاء حتتاج الى حتضير ودراسة 
حتــركات حارس املرمى وليســت ركلة في أي اجتاه 

«صابت وال خابت».



النتيجةالتوقيتاملباراةم

دور الـ ١٦

السبت ١٢/٣

٣ - ٦:٠٠١هولندا × أميركا٤٩

٢ - ١٠:٠٠١األرجنتني × أستراليا٥٠

األحد ١٢/٤

٣ - ٦:٠٠١فرنسا × پولندا٥١

٣ - ١٠:٠٠٠إجنلترا × السنغال٥٢

االثنني ١٢/٥

١ - ١  (١- ٣ )٦:٠٠اليابان × كرواتيا٥٣

٤ - ١٠:٠٠١البرازيل × كوريا اجلنوبية٥٤

الثالثاء ١٢/٦

٠ - ٠  (٣ - ٠ )٦:٠٠املغرب × إسبانيا٥٥

٦ - ١٠:٠٠١البرتغال × سويسرا٥٦

ربع النهائي

اجلمعة ١٢/٩

١ - ١  (٤ - ٢ )٦:٠٠كرواتيا × البرازيل٥٧

٢ - ٢  (٣ - ٤ )١٠:٠٠هولندا × األرجنتني٥٨

السبت ١٢/١٠

١ - ٦:٠٠٠املغرب × البرتغال٥٩

٢ - ١٠:٠٠١فرنسا  × إجنلترا٦٠

نصف النهائي

الثالثاء ١٢/١٣

٠ - ١٠:٠٠٣كرواتيا × األرجنتني٦١

األربعاء ١٢/١٤

٠ - ١٠:٠٠٢املغرب × فرنسا٦٢

حتديد املركزين الثالث والرابع

السبت ١٢/١٧

٦:٠٠كرواتيا × املغرب٦٣

النهائي

األحد ١٢/١٨

٦:٠٠االرجنتني × فرنسا٦٤

النتيجةالتوقيتاملباراةم

مباريات املجموعات

األحد ١١/٢٠

٠ - ٧:٠٠٢قطر × اإلكوادور١

االثنني ١١/٢١

٦ - ٤:٠٠٢إجنلترا × إيران٢

٠ - ٧:٠٠٢السنغال × هولندا٣

١ - ١٠:٠٠١أميركا ـ ويلز٤

الثالثاء ١١/٢٢

١ - ١:٠٠٢األرجنتني × السعودية٥

٠ - ٤:٠٠٠الدمنارك × تونس٦

٠ - ٧:٠٠٠املكسيك × پولندا٧

٤ - ١٠:٠٠١فرنسا × أستراليا٨

األربعاء ١١/٢٣

٠ - ١:٠٠٠املغرب × كرواتيا٩

١ - ٤:٠٠٢أملانيا × اليابان١٠

٧ - ٧:٠٠٠إسبانيا × كوستاريكا١١

١ - ١٠:٠٠٠بلجيكا × كندا١٢

اخلميس ١١/٢٤

١ - ١:٠٠٠سويسرا × الكاميرون١٣

٠ - ٤:٠٠٠األوروغواي × كوريا اجلنوبية١٤

٣ - ٧:٠٠٢البرتغال × غانا١٥

٢ - ١٠:٠٠٠البرازيل × صربيا١٦

اجلمعة ١١/٢٥

٠ - ١:٠٠٢ويلز × إيران١٧

١ - ٤:٠٠٣قطر × السنغال١٨

١ - ٧:٠٠١هولندا × اإلكوادور١٩

٠ - ١٠:٠٠٠إجنلترا × أميركا٢٠

السبت ١١/٢٦

٠ - ١:٠٠١تونس × أستراليا٢١

٢ - ٤:٠٠٠پولندا × السعودية٢٢

٢ - ٧:٠٠١فرنسا × الدمنارك٢٣

٢ - ١٠:٠٠٠األرجنتني × املكسيك٢٤

النتيجةالتوقيتاملباراةم

مباريات املجموعات

األحد ١١/٢٧

٠ - ١:٠٠١اليابان × كوستاريكا٢٥

٠ - ٤:٠٠٢بلجيكا × املغرب٢٦

٤ - ٧:٠٠١كرواتيا × كندا٢٧

١ - ١٠:٠٠١إسبانيا × أملانيا٢٨

االثنني ١١/٢٨

٣ - ١:٠٠٣الكاميرون × صربيا٢٩

٢ - ٤:٠٠٣كوريا اجلنوبية × غانا٣٠

١ - ٧:٠٠٠البرازيل × سويسرا٣١

٢ - ١٠:٠٠٠البرتغال × األوروغواي٣٢

الثالثاء ١١/٢٩

١ - ٦:٠٠٢اإلكوادور × السنغال٣٣

٢ - ٦:٠٠٠هولندا × قطر٣٤

٠ - ١٠:٠٠١إيران × أميركا٣٥

٠ - ١٠:٠٠٣ويلز × إجنلترا٣٦

األربعاء ١١/٣٠

١ - ٦:٠٠٠أستراليا × الدمنارك٣٧

١ - ٦:٠٠٠تونس × فرنسا٣٨

٠ - ١٠:٠٠٢پولندا × األرجنتني٣٩

١ - ١٠:٠٠٢السعودية × املكسيك٤٠

اخلميس ١٢/١

١ - ٦:٠٠٢كندا × املغرب٤١

٠ - ٦:٠٠٠كرواتيا × بلجيكا٤٢

٢ - ١٠:٠٠١اليابان × إسبانيا٤٣

٢ - ١٠:٠٠٤كوستاريكا × أملانيا٤٤

اجلمعة ١٢/٢

٠ - ٦:٠٠٢غانا × األوروغواي٤٥

٢ - ٦:٠٠١كوريا اجلنوبية × البرتغال٤٦

١ - ١٠:٠٠٠الكاميرون × البرازيل٤٧

٢ - ١٠:٠٠٣صربيا × سويسرا٤٨
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اخلميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

إدبوش في ديسمبر ٢٠٢١، في 
حفل زفاف أقيم على الطريقة 
املغربية، وطغت عليه السرية.

«أسود األطلس».
يذكــر أن جنــم برشــلونة 
قد تــزوج مــن املغربية رميا 

النجــم  انحــازت زوجــة 
الفرنسى عثمان دميبلي، العب 
برشــلونة، ملنتخــب املغــرب 
وقررت تشجيعه في مباراته 
أمام منتخب فرنسا التي أقيمت 
أمس ضمن الدور نصف النهائي 

للمونديال.
وقبل ســاعات مــن موعد 
املباراة التاريخية لـ «أســود 
األطلس» أمس، نشرت زوجة 
دميبلي املغربية رميا إدبوش 
صورة أكدت فيها أنها ستشجع 

منتخب بالدها املغرب.
ونشــرت إدبــوش صورة 
عبر خاصية «الستوري» في 
حســابها على «إنســتغرام»، 
ظهر فيها أشرف حكيمي، جنم 
املغرب، وكيليان مبابي، مهاجم 

فرنسا، مع موعد املباراة.
وتركت إدبوش تعليقا على 
الصــورة، وقالــت «بالروح.. 
بالقلــب.. أفديك يــا وطني»، 
املغــرب مــع  وأرفقــت علــم 
تعليقها، كما نشــرت صورة 
أخرى لسيارة وضع عليها علم 
املغرب، باإلضافة إلى قميص 

املجموعة السادسة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٧+ ٣٢١٠٤١٣املغرب

٥+ ٣١٢٠٤١٣كرواتيا

٤- ٣١١١١٢١بلجيكا

٠- ٣٠٠٣٢٧٥كندا

املجموعة السابعة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٣١٢البرازيل

٦+ ٣٢٠١٤٣١سويسرا

٣١١١٤٤٠٤الكاميرون

١- ٣٠١٢٥٨٣صربيا

املجموعة اخلامسة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٤٣١اليابان

٤+ ٣١١١٩٣٦إسبانيا

٤+ ٣١١١٦٥١أملانيا

٣- ٣١٠٢٣١١٨كوستاريكا

املجموعة األولى

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٧+ ٣٢١٠٥١٤هولندا

٦+ ٣٢٠١٥٤١السنغال

٤+ ٣١١١٤٣١اإلكوادور

٠- ٣٠٠٣١٧٦قطر

املجموعة الثانية

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٧+ ٣٢١٠٩٢٧إجنلترا

٥+ ٣١٢٠٢١١أميركا

٣- ٣١٠٢٤٧٣إيران

١- ٣٠١٢١٦٥ويلز

املجموعة الرابعة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٦٣٣فرنسا

٦- ٣٢٠١٣٤١أستراليا

٣١١١١١٠٤تونس

١- ٣٠١٢١٣٢الدمنارك

املجموعة الثالثة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٥٢٣األرجنتني

٣١١١٢٢٠٤پولندا 

٤- ٣١١١٢٣١املكسيك

٣- ٣١٠٢٣٥٢السعودية

زوجة دميبلي آزرت املغرب أمام فرنسا

املجموعة الثامنة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٦٤٢البرتغال

٣١١١٤٤٠٤كوريا اجلنوبية

٣١١١٢٢٠٤أوروغواي

٣- ٣١٠٢٥٧٢غانا


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

