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إصدار خاص لكأس العالم

شكرًا قطر.. والعالم يفرح لـ «ميسي»شكرًا قطر.. والعالم يفرح لـ «ميسي»

حشود كبيرة من اجلماهير االرجنتينية 
خالل االحتفال في شارع ٩ يوليو  بساحة الشهداء 
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الثالثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢

الفني األســبق  املدير  أشــاد 
للمنتخب األملاني لكرة القدم يورغن 
كلينسمان ببطولة كأس العالم ٢٠٢٢، 
التي اختتمت فعالياتها أمس األول 
في قطر. وعلى عكس رئيس االحتاد 
الدولي للعبة (فيفا)، السويســري 
جياني إنفانتينو، الذي وصف البطولة 
بأنها «أفضل كأس عالم في التاريخ»، 
وصف كلينسمان املونديال القطري 
بأنه «كأس عالم رائعة حققت جناحا 

هائال داخل وخارج امللعب».
ولدى سؤاله عما إذا كانت قطر 
نظمت أفضل كأس عالم في التاريخ، 
أجاب كلينسمان: «أعتقد أن هذا ما 
تقوله وتشعر به في كل مرة تشارك 
العالــم. على أي حال  فيها بكأس 
استمتعت بكل كأس عالم شاركت 

فيه وشاهدته».

من جانبه، قــال طالب املري: ال 
أستطيع أن أصف شعوري باملشاركة 
في هذا احلدث العاملي، فالتواجد فخر 
ألي حكم مشارك في البطولة، وأنا 
أنصح الشباب القطري باالجتاه ملجال 

التحكيم فهو مجال ممتع ومثير.
فيما قال سعود أحمد: بكل تأكيد 
إدارة مباريات كأس العالم قطر ٢٠٢٢

وضعتنا أمام مسؤولية كبيرة للغاية، 
ومتثيــل قطــر علــى أرضنــا وبني 
جمهورنا شعور ال يوصف، واحلمد 
هللا أننا كنا على قدر املسؤولية وعلى 

قدر التحدي الكبير. 
بــدوره، قــال عبــداهللا العذبــة 
املري: ســعادتنا كبيرة مبشاركتنا 
التاريخية، ونفتخر بتلك املشاركة 
املميــزة، ونفتخر بالنجــاح الباهر 

للبطولة.

حتكيم قطري ميثل قطر في املونديال، 
واحلمــد هللا نحــن اآلن متواجدون 
في املونديال وشاركنا في البطولة. 
وأضاف قائال: متثيل قطر مسؤولية 

كبيرة سواء كالعب أو حكم.

من خالل خطة طويلة األمد للتحكيم 
القطري وبإشــراف من رئيس جلنة 
احلكام باالحتاد القطري لكرة القدم 
هاني بالن، واملدير التنفيذي إلدارة 
التحكيم ناجي اجلويني لتكوين طاقم 

أعرب احلكم القطري عبدالرحمن 
اجلاسم، عن سعادته بإدارة مباريات 
مونديال قطر، وأنه كان ضمن الطاقم 
التحكيم العربي الذي تواجد برفقة 
أفضل احلكام على مستوى العالم.

ومثل طاقــم التحكيــم القطري 
املكون من عبدالرحمن اجلاسم وطالب 
ســالم املري وســعود أحمد حكمني 
مســاعدين، وعبــداهللا العذبة حكم 
ڤيديو، التحكيم القطري خير متثيل 
في املونديال، بعد مشــاركة مميزة 
في إدارة مباريات كأس العالم قطر 
٢٠٢٢ كأول مرة في تاريخ التحكيم 
القطري يتواجد طاقم حتكيم قطري 
في نهائيات كأس العالم، وكشف طاقم 
التحكيم عن مشاركتهم التاريخية.

وقــال اجلاســم إن اإلعــداد لتلك 
املشاركة التاريخية بدأ منذ وقت طويل 

كلينسمان: كأس عالم رائعة

مسيرة امتدت نحو ١٢ عامًا وانتهت في ستاد لوسيل.. واملالعب متيزت بتصاميم عصرية ومبتكرة

الدوحة ـ عبدالعزيز جاسم ـ فريد عبدالباقي

جسدت دولة قطر الكثير من املعاني والرسائل 
في رحلة اســتضافتها لبطولــة كأس العالم قطر 
٢٠٢٢، وذلك بعد وصولها إلى محطة مسك اخلتام 
أمس األول في ستاد لوسيل الذي شهد تتويج أول 
بطل للعالم في املنطقة العربية والشرق األوسط.

ولعل كأس العالم في قطر متيزت في كل شيء 
ســواء من خالل التنظيم العاملي غير املسبوق، أو 
مــن خالل األجواء اجلماهيرية التي خطفت عقول 
العالــم على مدار ٢٩ يومــا من االحتفاالت والفرح 
والسعادة، حيث كان جناح بطولة قطر على لسان 
كل اجلماهيــر القادمة من كل أنحاء العالم، وأيضا 
باعتــراف كل املنتخبــات التي حضــرت إلى قطر 
للمشاركة في البطولة، بالرغم من أن جميعها ودع 
البطولة باســتثناء منتخبني فقط هما الفرنســي 
واألرجنتيني بعد تأهلهما إلى النهائي «احللم» الذي 
أقيم أمس األول في واحدة من القمم الكروية التي 
جذبت عشاق الساحرة املستديرة باختالف انتمائهم.
لعــل «الرحلة» إلى كأس العالم لم تكن ســهلة 
بعــد أن حتدت قطر الصعاب وصوال إلى «احللم» 
حيــث متكنت قطر من إبهار العالم طوال البطولة 
فــي كل األصعدة، من خالل توفيــر جتربة فريدة 
للجماهير واملنتخبات التي شاركت لتكون بطولة 
قطــر ٢٩ يوما من األحــالم املتواصلة التي ال يريد 

أحد انتهاءها.
وعلى مستوى الرسائل لم يكن اختيار اسم الكرة 
الرسمية األولى للبطولة والتي حملت اسم «الرحلة» 
بالصدفة، بل جسدت التحديات الكبيرة التي واجهتها 
قطر على مدار ١٢ عاما متتالية، وبالتخطيط املميز 
حتولــت احملن إلى منح، واألحالم إلى واقع، وجاء 
تســمية الكرة الرســمية الثانيــة ملباريات بطولة 
قطــر ٢٠٢٢ باســم «احللم» وهي التي اســتخدمت 
في البطولة من نصف النهائي إلى النهائي ليكون 

أمس األول اخلتام بـ«احللم»، وهي رسالة بأن قطر 
حققت حلمها وحلم العرب باســتضافة واحدة من 
أفضل نسخ في كأس العالم، وجنحت جناحا كبيرا 
باعتراف االحتــاد الدولي لكرة القــدم، وأيضا كل 
االحتــادات الدولية واملســؤولني واملنتخبات التي 
شــاركت في احلــدث األبرز. لم تنته رســائل قطر 
عنــد «الرحلة» أو «احللــم» خاصة أن قطر نظمت 
بطولة ملهمة للعالم، عكســت من خاللها التقاليد 
والعــادات العربية من خــالل اختيارها لتصاميم 
مالعب البطولة والشعارات والتعويذة، أو جتربة 
بطاقة «هيا» التي فتحت احلدود مع الدول املجاورة 
لتعيــش جميعها أجواء البطولــة، وتؤكد قطر أن 

بطولة قطر هي بطولة لكل العرب.
مالعب املونديال

متيزت مالعب البطولة (خليفة الدولي، اجلنوب، 
وأحمد بن علي، و٩٧٤، والثمامة، واملدينة التعليمية، 
والبيت، ولوســيل) بتصاميــم عصرية ومبتكرة، 
وحرصت قطر على أن تتواجد اللمسة العربية في 
البطولة، على غرار ستاد البيت الذي استضاف حفل 
االفتتاح، حيث جاء تصميم امللعب على شكل «بيت 
الشعر» الذي ســكنه أهل البادية، وهو ما يعكس 
اعتزاز قطر بالهوية العربية، السيما أنه وضع «شبة 
الضو» أمام الســتاد التي تدل علــى كرم الضيافة 
العربية، وهي رســالة لكل العالــم بكرم الضيافة 
القطري العربي، كما جاء تصميم ستاد اجلنوب من 
أشــرعة املراكب التقليدية القطرية احتفاء بتاريخ 
الوكرة العريق كمركز للصيد والبحث عن الآللئ.. 
فطوال قرون، أبحرت هذه املراكب اجلميلة عبر مياه 
اخلليج وما وراءها، وعادت محملة بخيرات البحر، 
وأيضا ستاد الثمامة الذي صمم على شكل «القحفية»، 
وهو االســم الذي تعرف به القبعة التقليدية التي 
يرتديهــا الرجال واألطفال في جميع أنحاء الوطن 
العربي، حيث تشكل «القحفية» جزءا أساسيا من 

ثقافتنــا وتقاليدنــا وترمز إلى انتقــال األوالد من 
مرحلة الطفولة إلى البلوغ.

وشــهدت البطولة بناء مالعــب معاصرة على 
غرار ســتاد لوســيل الذي ميثل مدينة املستقبل، 
وأيضا ســتاد ٩٧٤ الــذي ســيخلده التاريخ وهو 
املفتاح الدولي لدولــة قطر، وأيضا يرمز الى عدد 
حاويات الشحن التي صمم منها الستاد، وهو أول 
ســتاد يتم تفكيكه بالكامل كما كان مبنزلة رسالة 
على تخفيض االستهالك حيث جاءت تكلفة االستاد 
بـ٣٠٪ فقط من تكلفة أي ستاد آخر، كما راعت قطر 
مشاركة املجتمع احمللي في تصميم املالعب من أجل 
أن تشكل املالعب إرثا للمستقبل خلدمة املجتمع.

التعويذة «لعيب».. ورمزية الالنهاية

كما راعت قطر الثقافة العربية أيضا من خالل 
تصميم الشعارات، وتعويذة البطولة، حيث أطلق 
اسم «لعيب» على تعويذة البطولة، وهي شخصية 
مرحة قادمة من عالم افتراضي، أي هو كائن ينتمي 
لعالم مواز، كما تتحلى بروح املغامرة واالستكشاف 
وتقدمي املساعدة، وهي على شكل «الغترة والعقال» 

التي متيز ثقافتنا العربية.
كما حمل تصميم الشعار الرسمي لكأس العالم 
قطر ٢٠٢٢ اللونني العنابي واألبيض اللذين يرمزان 
إلى العلم القطري، ويعكس تصميم الشعار البعد 
اجلامــع للبطولة بوصفها منصة اللتقاء الثقافات 
من مختلف أرجاء العالم، ويتضمن في الوقت ذاته 
عناصر مستوحاة من الثقافة القطرية والعربية التي 
تتناغم مع مكونات كرة القدم، وحتاكي التموجات 
في الشعار شــكل الكثبان الرملية التي تتميز بها 
الصحراء، ويعكس الشــعار الرقم ٨ في إشارة إلى 
عدد املالعب التي ستستضيف مباريات البطولة.. 
كما يشير إلى رمز الالنهاية الذي يحمل في طياته 
ترجمة للطبيعة املترابطة للبطولة والتداخل بني 

التقليد واحلداثة.

التحكيم القطري: سعداء باملشاركة التاريخية

مونديال قطر.. 
من «الرحلة» إلى «احللم»
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سيقام بتنظيم مشترك بني أميركا وكندا واملكسيك

أمير قطر: أوفينا بتعهداتنا 
بتنظيم كأس عالم «استثنائية»

أعلن صاحب السمو أمير قطر الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني، أن بالده وفت مبا 
تعهدت به بتنظيم كأس عالم «استثنائية» 
في كرة القدم، معربا عن شكره لكل من 

ساهم في إجناح هذه البطولة.
وبارك سمو أمير قطر في بيان على 
«تويتر» ملنتخب األرجنتني فوزه بكأس 
العالم ٢٠٢٢ وللمنتخب الفرنســي على 
وصافــة البطولــة، كمــا تقدم بالشــكر 
للمنتخبات املشــاركة واجلماهير التي 
شجعتها بحماس واالحتاد الدولي لكرة 
القدم، وقال: «مــع اخلتام نكون أوفينا 
بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بالد 
العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم 

لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا».
وأنفقت قطر الكثير من األموال على 
املالعــب والبنى التحتيــة اجلديدة قبل 
اســتضافة أول كأس عالم تنظمها دولة 
عربية وصفها رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو 
بأنها «األفضل» بني كل النسخ السابقة.

وفي ختام املباراة النهائية التي فازت 
فيهــا األرجنتــني على فرنســا بركالت 
الترجيــح، ألبس ســمو أميــر قطر، في 
بادرة الفتــة، ليونيل ميســي الذي قاد 
بــالده إلى لقبها الثالث رداء «البشــت» 
العربــي التقليدي، قبل أن يرفع األخير 

الكأس الذهبية.

األولى في التاريخ املقامة على امتداد 
٣ دول، بني فانكوفر وتورونتو في 
كنــدا، مكســيكو وغواداالخارا في 
املكسيك، وميامي، لوس أجنيليس، 
نيويــورك، داالس وكنســاس في 

الواليات املتحدة. 
وفــي أعــني الــدول املغمــورة، 
ستكون فرصة حاملة باملشاركة في 
احلــدث العاملي الكبيــر، وهنا قال 
النجم النيجيري الســابق صنداي 
أوليسيه: «بالنسبة لنا نحن األفارقة 
هذه هدية من السماء. اعتقدت دوما 
بأهمية زيــادة متثيلنا. كلما زادت 

مشاركتنا زادت فرصنا».
ويبقــى حتديــد مســألة نظام 
البطولــة مشــكلة قائمــة، حيــث 
تطرق «فيفا» في بداية املطاف إلى 
١٦ مجموعة من ٣ منتخبات، يتأهل 
منها اثنان إلى دور الـ ٣٢. وهذا األمر 
يبقي نفس عدد املباريات للمنتخبات 
(٧ للمتأهلني إلى النهائي)، مبجموع 
٨٠ مباراة، لكنه قد يؤدي إلى اتفاقات 
ضمنيــة وترتيبــات مريبــة بــني 
منتخبني يخوضان املباراة الثالثة 

األخيرة في دور املجموعات.
وأكد رئيس فيفا إنفانتينو أنه 
يريــد إعادة النظر فــي هذا النظام 
خالل «األســابيع القليلة املقبلة..
علينــا إعادة النظر فــي ذلك، على 
األقل إعادة مناقشة الشكل، إذا كانت 
١٦ مجموعة مــن ٣ أو ١٢ مجموعة 

من ٤ منتخبات».
ونتيجة لذلك ســتزداد إيرادات 
«فيفــا»، حيث أعلن إنفانتينو عن 
ميزانية قياسية تبلغ ١١ مليار دوالر 
للــدورة الرباعية املقبلة بني ٢٠٢٣

و٢٠٢٦، مقابل ٧٫٥ مليارات للدورة 
احلالية التي شــهدت مشــاركة ٣٢

منتخبا في نسخة ٢٠٢٢.

مشــكالت عــدة مــن حيث شــكل 
البطولة واللوجستيات، مع احتمال 
إقامــة أكثر من ١٠٠ مباراة مقارنة 

مع ٦٤ في النسخ األخيرة.
ولعشــاق الرحالت الســياحية 
البعيدة املســافة، تتوزع البطولة 

١٩٥٤ و١٩٧٨ و٢٤ بني ١٩٨٢ و١٩٩٤، 
جسد هذا التضخم اجلديد اإلصالح 
الرئيس األول لرئيس «فيفا» جياني 
إنفانتينــو، املعتمد عام ٢٠١٧ بعد 

تبوئه منصبه.
وقد يطــرح هذا النظام اجلديد 

الـــ ٢١١ املنضويــة حتــت االحتاد 
الدولــي (فيفا)، وذلــك بعد نحو 
٣ عقــود من مشــاركة ٣٢ منتخبا 
فــي البطولــة املقامــة مــرة كل ٤

ســنوات. وبعد نســخة أولى عام 
١٩٣٠ مبشاركة ١٣ منتخبا، ثم ١٦ بني 

الواليات املتحدة األميركية وكندا 
واملكســيك ليكون األول من نوعه 
ومبشاركة قياسية لـ ٤٨ منتخبا.

وتســتقبل القــارة األميركيــة 
النســخة الـ ٢٣ بعد ثالث سنوات 
ونصف، مبشاركة نحو ربع الدول 

الدوحة - عبدالعزيز جاسم- فريد عبدالباقي

ســلم رئيس اللجنــة األوملبية 
القطرية الشــيخ جوعان بن حمد 
آل ثاني رسميا كرة استضافة بطولة 
مونديــال ٢٠٢٦ لكل مــن املندوبة 
الدائمة للواليات املتحدة األميركية 
لدى األمم املتحدة الســفيرة ليندا 
تومــاس غرينفيلــد، ووزير النقل 
الكندي عمر الغبرا، ورئيس االحتاد 
الفيدرالي املكسيكي لكرة القدم يون 
دي لوسيا، وذلك بحضور رئيس 
االحتــاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 

جياني إنفانتينو.
وأقيمت مراسم التسليم الرسمية 
عقب انتهــاء نهائي مونديال قطر. 
وبهذه املناسبة عبر الشيخ جوعان 
بن حمد عن ســعادته بنجاح قطر 
في تنظيم نسخة اســتثنائية من 
بطولــة كأس العالــم ألول مرة في 
منطقة الشرق األوسط، كما أعرب 
عن متنياته بأن تنظم كل من أميركا 
وكنــدا واملكســيك نســخة جديدة 
ناجحة من بطولة كأس العالم في 

عام ٢٠٢٦.
وأكــد اســتعداد قطــر لتقــدمي 
خبراتها وجتربتها التي اكتسبتها 
في مجال استضافة كأس العالم لكرة 
القدم خاصة على صعيد التجهيزات 
مبا يعزز من دور الرياضة في تقارب 

الثقافات وتوحيد شعوب العالم.
نظام جديد

الى ذلــك، وبعد ختام مونديال 
قطــر، األول في منتصف موســم 
البطــوالت األوروبية واملدمج من 
حيث املسافات القريبة بني املالعب، 
سيشــهد مونديال ٢٠٢٦ توســيع 
رقعة االســتضافة إلى ٣ دول في 

الدوحة ُتسلِّم كرة استضافة «مونديال ٢٠٢٦»
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أن حتقق السعودية وتونس انتصارين صاعقني في دور 
املجموعات ملونديال قطر على أرجنتني البطل ليونيل ميسي 
وفرنسا حاملة اللقب، وأن يحقق املغرب إجنازا تاريخيا كأول 
منتخــب إفريقي أو عربي يصل الى نصف النهائي، فهذا لم 
يأت من فراغ، بل بفضل جنوم تركوا بصمتهم في نهائيات 

النسخة الثانية العشرين.
ورغــم اختالفهم في الكثير من األمور، ال ميكن ألحد من 
العرب أن ينكر على سفيان أمرابط دوره الرئيسي في قيادة 

املغرب الى اإلجناز التاريخي.
بحسب موسوعة «ويكيبيديا»، يعرف الركض بأنه عملية 
مســتمرة ومنتظمة من حركة األقــدام على األرض اندفاعيا 

تسمح لإلنسان وبقية احليوانات بالتنقل البري سريعا.
لكن عندما ركض أمرابط من قبل منتصف امللعب للحاق 
بأسرع العب في العالم الفرنسي كيليان مبابي خالل مباراة 
نصف النهائي والوصول اليه وافتكاك الكرة منه، لم يركض 
بقدميه بل ركض بقلب شجاع يحاول أن يحافظ على القصة 

التاريخية ملنتخب «أسود األطلس» في هذا املونديال.

خسر املغرب في النهاية املباراة ٠-٢ لكن أمرابط كسب 
مكانة بني أفضل العبي خط الوسط في النهائيات.

منذ بداية العرس العاملي لم يترك أمرابط مكانا في امللعب 
إال وتواجد فيه، ســاند الدفاع كثيــرا وقطع وانتزع الكرات 
من العبي املنتخبات املنافســة، «نظف» املنطقة أمام رباعي 
خــط الدفاع وشــكل حلقة وصل بني الدفــاع والهجوم وأكد 
حضوره في الهجوم بتموين زمالئه بكرات متقنة للتهديف.

أدوار أوناحي 

ال يختلــف أحد على أن أشــرف حكيمــي وحكيم زياش 
هما مركز الثقل في املغــرب نظرا ملكانتهما األوروبية، لكن 
املونديــال القطري قدم أيضا جنمــا مغربيا آخر الى جانب 
أمرابط هو عز الدين أوناحي، هذا «املنتوج احمللي مبؤهالت 

عاملية» وفق وصف مدربه وليد الركراكي.
كان لالعــب أجنيــه الفرنســي دورا حيويا في املشــوار 
التاريخي للمغرب، لكن خالفا لغالبية الالعبني، تأسس ابن 
الـ ٢٢ عاما كرويا في أكادميية محمد السادس احمللية و«هذا 

فخر كبير بالنســبة لكرة القــدم املغربية ورد على مروجي 
فكرة أن العبي املغرب يبرزون بفضل تكوينهم في املدارس 

األوروبية» وفق الركراكي.
كنو شعلة سعودية 

كاد حلم محمد كنو بالتواجد في كأس العالم للمرة الثانية، 
أن ينتهي بسبب الصراع عليه من قبل الهالل والنصر الذي 
جنح في احلصول على توقيعه في صفقة مدوية، لكن سرعان 
ما متكــن األول من اقناع كنو بتجديد تعاقده، ليقع الالعب 
حتت طائلة عقوبات تأديبية باإليقاف ٤ أشهر وتغرميه ١٢

مليون ريال وإلزامه برد مبلغ ٢٧ مليون ريال للنصر وحرمان 
الهالل من التعاقد مع العبني في فترتي قيد.

رغم اإليقاف الذي تعرض له كنو لكنه احتفظ مبستواه 
املعروف عنه، ولم يتأثر باحلالة اجلدلية التي رافقته في فترة 
الصيف، فبدأ مونديال قطر بصاعقة ساهم في صناعتها على 
حساب ليونيل ميسي ورفاقه في املنتخب األرجنتيني (٢-١).
قدم العب الوســط البالغ ٢٨ عامــا أوراق اعتماده كأحد 

أفضل العبي احملور في قطر، ولفت األنظار إليه بعد املستوى 
املميــز الذي قدمه رفقة «األخضــر» أمام األرجنتني وپولندا 

في أول مباراتني باملونديال.
العيدوني نقطة مشرقة 

وعند الدور األول انتهى أيضا مشوار تونس، لكن «نسور 
قرطاج» رفضوا توديع قطر من دون نتيجة تاريخية حققوها 
في اجلولة األخيرة على حساب فرنسا حاملة اللقب (١-٠).

تضاءلــت حظوظ تونــس بالتأهل منذ اجلولــة الثانية 
بخسارتها أمام أستراليا ٠-١ بعد تعادل افتتاحي واعد أمام 
الدمنــارك ٠-٠، لكنها قدمت العبا مقاتال بشــخص عيســى 
العيدوني الفخور بجذوره اجلزائرية وفي الوقت ذاته بانتمائه 
إلى املنتخب التونســي. استهل العيدوني حلم املشاركة في 
العــرس الكــروي العاملي بألوان تونس بعدمــا كان معادلة 
مهمــة في التأهل، ليرد الثقة التي وضعها فيه املدرب منذر 
الكبيــر وبعده جالل القادري، ليصفــه املراقبون بـ «الرجل 

احلديدي» الذي ال يتعب.

العرب تركوا بصمة مميزة في مونديال ٢٠٢٢

ماكرون: «املنتخب الفرنسي جعلنا نحلم»
قال الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون عبر 
«تويتر»، إن «املنتخب الفرنسي جعلنا نحلم».
وبعد الهزميــة حاول الرئيس الفرنســي 
مواســاة كيليان مبابي الــذي بقي واجما، ثم 
هنأ الرئيس الفرنسي أفراد املنتخب في غرفة 
تبديــل املالبــس، وقال أمــام العبني صامتني 
يظهر عليهم الشعور بخيبة األمل: «سيكون 
هناك بال شك ندم بعد هذه املباراة لكن لعبتم 
كــرة قدم رائعة.. كان لديكــم القلب والرغبة 

واملوهبة للمحاولة».
وعند خروجــه من الغرفة صرح ماكرون 
للصحافيني بأنه شــارك حزنــه مع الالعبني: 
«خصوصا ألننا اقتربنا من الهدف»، ومضيفا: 
«في الوقت نفســه، ما قلته لالعبني هو أنهم 

جعلونا فخورين للغاية».
الفرنســي علــى األداء  الرئيــس  وشــدد 
«االستثنائي» ملبابي بشكل خاص، قائال «بكل 
صراحة لست في أفضل موقع للتخفيف عن 
الناس الليلة ألنني كنت حزينا مثله على األقل».

وخلص ماكرون إلى أن «ما تخبرنا به هذه 
املباراة أيضا هو أنه ال يوجد سيناريو مكتوب 

مسبقا، إنه (الفوز) ممكن دائما».
وأكد الرئيس الفرنسي أنه سيستقبل العبي 
املنتخب فــي اإلليزيه، لكن مــن دون حتديد 

موعد لذلك.
من جانبــه أبدى حارس مرمــى املنتخب 
الفرنسي هوغو لوريس حالة من احلزن إثر 
الهزمية أمام املنتخب األرجنتيني ٢-٤ بركالت 
الترجيح بعد التعادل ٣-٣ في املباراة النهائية 
لبطولــة كأس العالــم ٢٠٢٢ التي احتضنتها 
قطر، وكشــف عن موقفه مــن اعتزال اللعب 
الدولي، كما أبدى تفاؤله إزاء مستقبل املنتخب 

الفرنسي بوجود النجم كيليان مبابي.
وقال لوريس عقب املباراة التي أقيمت على 
ســتاد لوسيل: «ال أســتطيع أن أقول أكثر ما 
قاله رئيس فرنسا إميانويل ماكرون لالعبني 
في غرفة تغيير املالبس، من الصعب أن أجد 
الكلمات املناسبة لوصف الشعور بعد خسارة 

العديد من الفرص وبذلنا جهدا كبيرا للعودة في 
اللقاء، وكان بإمكاننا االنتصار، لكن بشكل عام 
أعتقد أن هذا املونديال سيساعدنا مستقبال».
وأضاف: «الشــيء اجلميل في هذا الفريق 
أنه قدم رد فعل قويا واستعرض إرادة وعزمية 
للفوز باللقاء، وهذا هو الشيء اإليجابي، قبل 
أربعة أعوام كنا املتوجني باللقب (في مونديال 
٢٠١٨)، واآلن نحن اخلاسرون، وهذه هي كرة 
القــدم، لكن كمــا قلت يجب علينــا أن نكون 
فخورين بهذا الفريق، لقد اســتعرضنا شيئا 

جميال في هذا املونديال».
وأبــدى لوريــس حالــة من التفــاؤل إزاء 
مســتقبل املنتخب الفرنســي قائال: «الفريق 
يشهد مزيجا جيدا من الالعبني ذوي اخلبرة 
وكذلك من الالعبني الشبان الذين سيكتسبون 
منهــم اخلبرة الالزمة، لدينــا جيل جديد من 

كهــذه، يجب أن نكون فخوريــن مبا حققناه 
خاصة أننا كنا باستطاعتنا العودة في اللقاء 
واالنتصار». وأضــاف: «كانت مباراة صعبة 
ضــد فريق ممتــاز، ما ميكن فقط أن نأســف 
عليه هــو أننا لم نظهر باملســتوى املطلوب 
في الشوط األول، فقد أدينا بشكل متواضع، 
لكن في الشوط الثاني، تداركنا األمر وشعرنا 
بأن الفرصة التزال لدينا في العودة، وأعادنا 
مبابي بالفعل للطريق الصحيح، وفي الوقت 
اإلضافي بدت املنافسة جنونية، وكان بإمكاننا 
حتقيق هدف االنتصار، خسارة كهذه تشكل 
أمرا موجعا، لكن يجب أن نشكر الفريق الذي 

لعب بشكل جيد».
وتابع لوريس: «أن تكون متأخرا في اللقاء 
بهدفني وتعود في النتيجة، فهذا شــيء جيد 
للغاية، لقد تأخرنا مرتني وعدنا، وكانت هناك 

الالعبني يضم مبابــي الذي أظهر قدرته على 
قيــادة الفريق في املســتقبل، علينا أن نعمل 
أكثر وأكثر وأن نحافظ على املستويات العالية 

التي نقدمها في املستقبل».
ولدى سؤاله حول ما إذا كان يعتزم اعتزال 
اللعب الدولي، قال لوريس البالغ من العمر ٣٥

عامــا: «ال ميكنني قول هذا اآلن، علي التفكير 
بشكل جيد أوال قبل أن أتخذ القرار».

بدوره أبدى جنم الدفاع الفرنسي رافاييل 
فاران مشاعر مختلطة ما بني احلزن والفخر، 
عقــب هزمية املنتخب الفرنســي أمام نظيره 
األرجنتيني في املباراة النهائية لبطولة كأس 

العالم ٢٠٢٢ التي احتضنتها قطر.
وقال فاران عقب املباراة التي أقيمت على 
ســتاد لوسيل: «نشعر بحزن كبير لكننا في 
الوقت نفسه فخورون بأنفسنا، حتى ولم نلعب 
بشكل جيد ملدة نحو ساعة في هذا اللقاء، فإننا 
لم نستسلم وحافظنا على تركيزنا وجنحنا 
في العودة باملباراة وكان بإمكاننا الفوز، لكننا 
خسرنا في النهاية بركالت اجلزاء الترجيحية». 
إلى ذلك أعلن مهاجم ريال مدريد، الفرنسي 
كــرمي بنزميــة، اعتزاله اللعــب دوليا، وذلك 
بعدما فشل في املشاركة مع منتخب بالده في 
نهائيات مونديال قطر ٢٠٢٢، التي احتل فيها 
«الديوك» املركز الثاني، عقب اخلســارة أمام 

األرجنتني بركالت الترجيح.
وقال بنزمية، عبر حسابه الشخصي على 
«تويتر»: «لقد بذلت جهدي وهناك أخطاء مت 
ارتكابهــا حتى وصلت إلى مــا أنا عليه اآلن، 

وأنا فخور بذلك».
وأضــاف: «لقــد كتبت قصتــي.. وقصتنا 

انتهت اآلن».
واتهمت الصحف اإلسبانية املدرب ديدييه 
ديشــان بإقصاء بنزمية مــن املونديال، وأنه 
تسرع في قرار استبعاد الالعب من املعسكر 
قبل البطولة، وأنه كان ميكن أن يتلقى العالج 
في قطر ويعود للمشاركة على األقل في النهائي 

ضد األرجنتني.

اجلماهير الكويتية 
تفاعلت مع تتويج األرجنتني

حظيت أحداث املونديــال مبتابعة كبيرة من مختلف 
اجلماهير العربية في الكويت، وشــهدت مباريات الدور 
النهائي للبطولة إقباال كبيرا مبنطقة البالجات (كونتينر 
بارك)، وخصوصــا املباراة النهائية التي أقيمت أول من 
أمس وجمعت بني منتخبي األرجنتني وفرنسا وشهدت 
تتويج منتخب «التانغو» باللقب الثالث في تاريخه، وتفاعل 

عدد كبير بفرحة مع هذا الفوز.

بنزمية: قصتي انتهت مع «الديوك»

بداح طالل العنزي يحتفل بفوز االرجنتني مع رفاقه
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أكد األرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيواصل مسيرته الدولية بعد أن قاد بالده إلى لقبها 
الثالث في كأس العالم لكرة القدم واألول منذ ١٩٨٦، على حســاب فرنســا بركالت الترجيح 

في نهائي مونديال قطر.
وقال صاحب الـ ٣٥ عاما الفائز بجائزة أفضل العب في البطولة في حديث مع قناة أرجنتينية 

«أريد االستمرار في خوض بعض املباريات بصفتي بطال للعالم».
لكن ميســي اعترف بأن مسيرته أوشــكت على االنتهاء بعد أن رفع أخيرا الكأس التي طال 

انتظارها وحمل عبء عدم الفوز بها طيلة مسيرته لالرتقاء الى مصاف دييغو مارادونا.
وقال ميسي: «من الواضح أنني أرغب في إنهاء مسيرتي بهذا اللقب، ال ميكنني طلب املزيد. 

مسيرتي أوشكت على النهاية ألن هذه هي سنواتي األخيرة».
وبعد العديد من خيبات األمل في النسخ األربع السابقة التي شارك فيها، بينها خسارة نهائي 
٢٠١٤ أمام أملانيا في البرازيل، قال ميســي إنه شــعر دائما بأن وقته سيأتي، مضيفا: «من اجلنون 
أن ذلك حدث، لكنه مذهل. إنه ألمر مدهش أن تنتهي بهذه الطريقة. لقد قلت سابقا إن اهللا سوف 

مينحني هذا اللقب، ال أعرف ملاذا ولكني شعرت بأنها ستكون هذه املرة».
أما بالنسبة للمباراة، فقال ميسي إنه كان من الصعب تفسير السيناريو بعد أن تخلت األرجنتني 
عــن تقدمهــا بهدفني عندما عــادل كيليان مبابي في الدقيقتني ٨٠ و٨١ ويأخــذ املواجهة إلى التمديد، 
موضحا: «كانت مباراة غريبة للغاية، مثل األخرى ضد هولندا في ربع النهائي، وعندما تقدمنا في 

الوقت اإلضافي، حدث ذلك مرة أخرى»، مضيفا أن مجسم كأس العالم «جميل جدا».
وعانق ميسي عائلته وزمالءه في الفريق بعد املباراة، بينما لم يستطع املدرب ليونيل 

ســكالوني واجلناح أنخل دي ماريا الذي ســجل هدف األرجنتني الثاني، وحارس 
املرمــى إمييليانــو مارتينيز احتــواء دموعهم بعد صافرة النهايــة، كما رفعه 

املعتــزل مؤخرا ســيرخيو أغويرو على كتفيه وجال به في امللعب وســط 
موجة من اجلماهير.

من جهه اخرى لم تخل احتفاالت املنتخب األرجنتيني من اللقطات 
املميزة، خصوصا التي كان بطلها ســيرجيو أغويرو، النجم السابق 
لراقصي «التانغو» والذي اعتزل قبل عام تقريبا بسبب مشاكل في 

القلب، حيث حضر احتفاالت األرجنتني في أرض امللعب.
ومنح العبــو األرجنتني الكأس ألغويرو الــذي ارتدى قميص 

منتخب بالده، ليرفعه كأنه أحد املتوجني بالبطولة.
ولــم يتوقف األمر عند هــذا احلد، بل صمم أغويرو على حمل 
القائد ليونيل ميسي الذي اعتاد على اجللوس معه نفس الغرفة 

على كتفيه، واجته به نحو اجلماهير لالحتفال باللقب.
يذكــر أن أغويرو توج مع األرجنتــني بلقب كوبا أميركا ٢٠٢١، 

كما حل وصيفا في مونديال البرازيل ٢٠١٤.
وقد ظهر أغويرو في مدرجات ســتاد لوسيل ملساندة «التانغو» 

بكل قوة وظهر وسط مجموعة من اجلماهير األرجنتينية.

ميسي: «لن أعتزل دوليًا.. ميسي: «لن أعتزل دوليًا.. 
أريد االستمرار كبطل للعالم»أريد االستمرار كبطل للعالم»

سكالوني.. ثاني أصغر مدرب يحصد اللقب
انضم ليونيل سكالوني إلى نادي عظماء مدربي 
األرجنتني، إلى جانب الفائزين السابقني بلقب 
كأس العالم سيسار لويس مينوتي وكارلوس 
بيــالردو، وذلك بعد تتويج «ألبيسيليســتي» 
بلقب املونديال، وبعدما بدأ اللقاء كأصغر مدرب 
يخــوض نهائي كأس العالم منذ األملاني رودي 
فولر عام ٢٠٠٢ «٤٢ عاما»، بات ســكالوني عن 
٤٤ عاما أصغر مدرب يرفع الكأس الغالية منذ 

مواطنه مينوتي عام ١٩٧٨ «٣٩ عاما».
سكالوني تسلم املهمة في البداية مؤقتا في 
٢٠١٨ خلفا خلورخي سامباولي حيث كان ضمن 
اجلهاز الفني للمنتخب في روســيا ٢٠١٨، لكنه 
قاد األرجنتني إلى النهائي السادس في تاريخها 

مع طموح بلقب ثالث وأول منذ ١٩٨٦.
وقــد قوبل تعيينه بعد خــروج الفريق من 
ثمن نهائي روســيا أمام فرنسا بالذات «٤-٣» 
بانتقادات ورفض واسع النطاق من أولئك الذين 
شعروا بأنه يفتقر إلى املؤهالت الالزمة. ومن بني 
املنتقدين كان الراحل مارادونا، الذي درب أيضا 
األرجنتني بني ٢٠٠٨ و٢٠١٠، الذي ورغم إشادته 
بشخصية سكالوني، قال لصحيفة كالرين «إنه 
غير قادر حتى على أن يكون شــرطيا للســير 

وإدارة حركة املرور».
ولم يكن لدى سكالوني خبرة سابقة كمدرب 
رئيسي، وكان من املفترض أن يتولى املسؤولية 
ملدة شهرين فقط بينما يبحث االحتاد عن خليفة 
ســامباولي. وقــد ورث منتخبا عانى سلســلة 
خيبات منها خسارة نهائي مونديال ٢٠١٤ أمام 
أملانيا ونهائي كوبا أميركا أمام تشيلي بركالت 
الترجيح في ٢٠١٥ و٢٠١٦، ما أدى إلى إعالن ليونيل 
ميسي اعتزاله الدولي قبل العودة عن قراره بعد 

شهرين، حيث أعجب املتوج بالكرة الذهبية ٧
مرات برؤية ســكالوني للفريق، باإلضافة إلى 
وجود مثله األعلى بابلو أميار في اجلهاز الفني، 
إلى جانب زميليه الدوليني الســابقني روبرتو 

أياال ووالتر صامويل.
سكالوني وبعد حصد هذااللقب الغالي، عبر 
عن شعوره بالسعادة والفخر، وقال: «أنا فخور، 
أنا أقل حماســة اليوم من األيام األخرى لكنني 
حر». وأضاف «هــذا الفريق يجعلني فخورا». 

وتابع: «أريد أن أقول للجمهور أن يستمتع ألن 
هذه حلظة تاريخية».

وأكمل: «نحن معتادون على مثل هذه األمور. 
عانينا اليــوم كثيرا لكن الالعبني يســتحقون 
البطولــة». وواصل باكيا: «أعتقــد أنه لو كان 
والدي موجودا كنت ألهدي له هذا الفوز وكذلك 
والدتي، علماني الكثير واألهم أال أستسلم أبدا».
واختتــم: «أنا وأي مدرب نريد تقدمي أفضل 

ما لدينا وكنت محظوظا بالنجاح في ذلك».

الصحافة العاملية حتتفل 
بـ «اخلارق»..  وتواسي «املذهل»

احتفلت الصحافــة الدولية بصوت 
واحد بعبقرية ميســي «اخلارق» وأدائه 
«املارادوني»، دون أن تنسى مواساة النجم 
اآلخر في املبــاراة النهائية «امللحمية»، 

«الظاهرة» مبابي.
ليونيل ميسي «وضع علمه على قمة 
إيفرســت»، هكذا حيته صحيفة تاميز 
البريطانية، حيــث أصبح قائد املنتخب 
الرياضيني  األرجنتيني «اآلن بني أعظم 

في مختلف الرياضات».
ومثل العديد مــن العناوين األخرى 
اقتنعت صحيفة  الدولية،  في الصحافة 
«ال غازيتا ديلو سبورت» بأن ميسي هو 

«صلة وصل مع مارادونا».
واضافت حتت صورة للبرغوث يبتهج 
فرحا «ألن ميسي عبقري في جسد عادي، 
أو باألحرى في جسد ليس لديه أي عالقة 
بالرياضة»، لكن «في كرة القدم، ميكن أن 
تكون هذه اللياقة البدنية كافية إذا كان 

لديك رأس فنان وقدم إله».
من جهتها، حيت صحيفة «لوفيغارو 
الفرنسية» ميسي بقولها: «مثل دييغو 
مارادونا في عصره، ارتقى أيقونة املالعب 
أكثر من أي وقت مضى فخرا لشــعب 
بأكمله»، في إشادة بـ«ميسي اخلارق».

كما كتبت صحيفة «آس» االسبانية: 
«الـ١٠ وصل إلى املجد»، بعد «حياة من 

اإلحباط وعدم التفاهم املتبادل بينه وبني 
بالده، مع اعتزال مرتــني من املنتخب 

الوطني».
وبالنســبة لصحيفة «سودويتشه 
تسايتونغ» األملانية، فإن «ليونيل ميسي 
يخلق عمال أبديا» من خالل الفوز «بأول 
لقب لبطل العالم فــي كاتدرائية بيضاء 

وزرقاء».
وليس من املستغرب أن تتحدث ليكيب 
عن «األهداف الثالثة في املباراة النهائية 
الذي  التي سجلها كيليان مبابي املذهل 
حمل منتخب بالده على كتفيه» والذي 
لم ينتزع فــوزه بجائزة احلذاء الذهبي 
ألفضل هداف في املســابقة (٨ أهداف) 

أي ابتسامة منه».
لكن صحيفة «ال غازيتا ديلو سبورت» 
حيت أيضا «مبابي، ظاهرة ال مثيل لها»، 
بينما أشــادت صحيفة «سودويتشــه 
تشــيتونغ» األملانية باملهاجم الفرنسي 
و«إجنازه الفــردي في كتب تاريخ كرة 

القدم».
من جهتها، قالت صحيفة «إل بايس» 
اإلسبانية: «الفرنسي حقق ثالثية وعادل 
النتيجة مرتني في مباراة خاسرة مسبقا».
ومع ذلك، أعربت صحيفة «نيويورك 
تاميز» عن أسفها «لتأجيل سعي كيليان 

مبابي ليكون األفضل».
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أكد األسطورة البرازيلية بيليه أن االرجنتيني ليونيل ميسي 
«اســتحق لقب» كأس العالم لكرة القدم، فيما هنأه صديقه 

نيمــار بعد أن قاد بالده للظفر بلقب مونديال قطر ٢٠٢٢
في نهائي جنوني ضد فرنسا بركالت الترجيح.

كتب بيليه، الالعب الوحيد املتوج بكأس العالم ثالث 
مرات، عبر حســابه على إنستغرام في منشور مرفق 
بصورة ميســي يحمل الكأس محاطا بزمالئه «اليوم، 
تواصل كرة القدم إخبار قصتها، كما دائما بطريقة آسرة. 
فاز ميســي بلقبه االول في كأس العالم، ألن مسيرته 
تستحق ذلك، هنيئا لألرجنتني. دييغو (مارادونا) يبتسم 

اآلن». من جهته، نشر نيمار، زميله في باريس سان جرمان 
الفرنسي حاليا وبرشلونة االسباني سابقا، صورة مليسي 

عبر حسابه على إنستغرام وهو يلمس الكأس بعد استالمه 
جائزة أفضل العب في البطولة وكتب «هنيئا لك يا أخي».

بدوره، هنأ جنم «السامبا» السابق رونالدو الذي قاد بالده بأهدافه 
الثمانية الى لقبها اخلامس واالخير (القياسي) في مونديال ٢٠٠٢، ميسي 
أيضا على إنستغرام، رغم التنافس بني البلدين الواقعني في أميركا اجلنوبية.

كتب رونالدو «هذا الالعب يلعب كرة قدم يتخطى بها أي تنافس، حتى 
تاريخ البرازيل واالرجنتني. رأيت العديد من البرازيليني ـ وأشخاصا في 

كل أنحاء العالم ـ يشجعون ميسي في هذا النهائي الناري».
وتابع «إنه وداع في القمة لهذا العبقري الذي هو أكثر من 
فائز بكأس العالم، بل طبع حقبة بأكملها. هنا، نحن املاليني 

من كل اجلنسيات، نقف لك تصفيقا. هنيئا ميسي».
أما البرازيلي روماريو، الفائز مبونديال ١٩٩٤ فكتب 
«هذه املبــاراة كانت تكرميا لكرة القدم، للرياضة. من 

املستحيل أال تتأثر بهذا النهائي، كان تاريخيا».
وتابع «األرجنتني كانــت أفضل على أرض امللعب 
وميســي حصد اللقب الذي كان يفتقده، بطال للعالم 

لبالده».
كما أشاد بيليه بالفرنسي كيليان مبابي الذي بات ثاني 
العب فقط في التاريخ يسجل هاتريك (ثالثية) في نهائي 
املونديال بعد االجنليزي جيف هيرست في ١٩٦٦ «صديقي 
العزيز مبابي، تســجيل أربعة أهداف في النهائي (باالضافة الى 
محاولته في ركالت الترجيح). يا لها من نعمة أن نشــاهد هذا العرض 

ملستقبل رياضتنا».
ولم ينس بيليه املغرب الذي بات أول منتخب أفريقي يتأهل الى نصف 
النهائي قبل أن يخســر ضد فرنسا «وال ميكنني أن أنسى تهنئة املغرب 

للمشوار الرائع. من الرائع رؤية إفريقيا تلمع».

أساطير «السامبا» يكيلون املديح لـ «البرغوث»

هل أصبح ميسي األفضل؟هل أصبح ميسي األفضل؟
بالنسبة للماليني من عشاقه، انتهى اجلدل 
الذي كان يحيط بالنجم األرجنتيني ليونيل 
ميســي كأفضل العب كرة قدم في التاريخ، 
وذلك غداة فوزه مبونديال قطر على حساب 
فرنسا، حاملة اللقب بركالت الترجيح ٤-٢
، بعــد تعادلهما ٣-٣ فــي الوقتني األصلي 

واإلضافي.
لطاملا عاب ســجل «البرغوث» الصغير 
املثقــل باالنتصــارات عــدم فــوزه بالكأس 
الذهبية، لتشكل هذه العقبة مادة جدل دسمة 
عندما تدق ساعة ذكر عظماء كرة القدم، ما 
كان يحول دون تدوين اســمه أمام مواطنه 
الراحل دييغو أرماندو مارادونا واألسطورة 

البرازيلي بيليه.
غير أن فوز «راقصي التانغو» على منتخب 
«الديوك» على ملعب لوســيل في العاصمة 
القطرية الدوحة، أقفل نهائيا بوجه املشككني 
ملف القضية ضد «املايسترو» البالغ ٣٥ عاما.
في مســيرة متألقة امتدت لثالثة عقود، 
فاز ميسي بـ ٣٧ لقبا مع برشلونة االسباني 
وباريس سان جرمان الفرنسي، إضافة إلى 
تتويجه بجائزة الكرة الذهبية ألفضل العب 
في العالم سبع مرات، وإحرازه جائزة احلذاء 
الذهبي ألفضل هداف في أوروبا ست مرات.

وبني هذه الفصول الزاخرة باأللقاب، أحرز 
ميسي بقميص منتخب بالده لقب مسابقة 
كوبــا أميركا وتوج عنقــه مبيدالية ذهبية 
أوملبية، إضافة إلى قائمة من االرقام القياسية 
على الصعيد التهديفي واالحصاءات املذهلة 
التي من الصعب حتطيمها في القريب العاجل.

سد األرجنتيني الفجوة الوحيدة املتبقية 
في سيرته الذاتية بالفوز بكأس العالم، في 
أمسية ساحرة استمرت لـ ١٢٠ دقيقة مجنونة 

في ستاد لوسيل.
وفي آخر ظهور له في نهائيات كأس العالم، 
حطم ميسي العديد من األرقام القياسية، منها 
مشاركته مبباراته الـ ٢٦ في املونديال، فيما 
سجل هدفني من ثالثية فريقه في تعادل مثير 
٣-٣، قبل االحتكام إلى ســيناريو الركالت 

الترجيحية الذي ابتسم لألرجنتني.
حتى ثالثية أفضل هداف في مونديال قطر 
برصيد ٨ أهداف الفرنسي كيليان مبابي لـ 
«الزرق» لم تتمكن من إقالق راحة ميســي 
املتواعد مع القدر في أمسية بدت أنها مخططة 

مسبقا لـ «البرغوث» الصغير.
كتب مهاجم إجنلترا وبرشلونة السابق 
هــداف مونديال ١٩٨٦، غــاري لينيكر، عبر 
صفحته على تويتر قائال «لقد كان امتيازا 
مطلقا مشاهدة ميسي ملا يقرب من عقدين. 
حلظة بعــد حلظة من كــرة القــدم املبهرة 
واملبهجة بشكل مذهل. إنه هدية لكرة القدم».
ولم تشــذ كلمات مواطنه املدافع الدولي 
ديكالن رايس، إذ أثنى في حكم فوري على 
ميسي بعد االنتصار، قائال: «ليونيل ميسي. 
األفضــل على اإلطــالق»، مضيفا: «لن نرى 
العبــا مثل ميســي مرة أخرى أبــدا». ما إذا 
كان ميسي فعال «األعظم على اإلطالق» هو 
بالطبع مجرد سؤال، لكنه غير مجد، متاما 
مثل اإلجابة غير موضوعية. هي لعبة سؤال 
وجواب ميكن تلخيصها بكيفية النظر إلى 

األمور. لكن األمر الذي ال ميكن إنكاره 
هو أنه من خالل ما قدمه ميسي لكرة 
القدم ومجموعة األلقاب والكؤوس في 
خزائنه، يتفوق على مطارديه املباشرين 

بيليه ومارادونا في نادي العظماء.
وبينما التزال انتصارات بيليه الثالثة 
في كأس العالم غير ملموسة وفي مجرة 
أخــرى، يخفت بريق مســيرة األيقونة 

البرازيلية مع األندية مقارنة مبيسي.
في سنوات ذروته مع برشلونة، تربع 
األرجنتيني من دون انقطاع على قمة كرة 
القدم في القارة العجوز، حيث توج بأربعة 
ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وحتديدا في 
أفضل مسابقة كروية وحتى أعلى فنيا من 

املسابقات الدولية.
في املقابل، رفــع مارادونا كأس العالم 
مرة واحدة (مونديال املكسيك ١٩٨٦)، في 
حني لم يفز بلقب املسابقة القارية األعرق 
خالل مســيرته الكروية مع األندية التي 
دافع عن ألوانها وأبرزها برشلونة ونابولي 

اإليطالي.
يقف البعض، لتبرير ســجل ميسي، 

خلف حجة أن بيليــه ومارادونا لعبا في 
عصر حظي فيه الالعبون بحماية أقل بكثير 
من أمثال األرجنتيني ومنافسه األبرز النجم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
غادر بيليه نهائيات كأس العالم عام ١٩٦٦ في 
اجنلترا من الباب الضيق بعدما تعرض لكم هائل 
من التدخالت القاسية، فيما نال مارادونا قسطه 
من املعاملة اخلشنة والقاسية طوال مسيرته.



07
الثالثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

الدوحة ـ عبدالعزيز جاسم ـ فريد عبدالباقي

فــي احتفالية غير مســبوقة في تاريــخ بطوالت كأس 
العالم، احتفلت قطــر باملنتخب األرجنتيني بعد تتويجه 
باللقــب الثالث في تاريخه، إذ خرج «التانغو» من ســتاد 
لوسيل بواسطة حافلة مكشوفة تزينت بألوان األرجنتني 
وجنومه وشــعار البطولة، بعــد التتويج وطافت بهم من 
ســتاد لوسيل الذي شهد املباراة النهائية، إلى شارع درب 
لوســيل وهم يرفعــون كأس البطولة لتحيــة اجلماهير، 
وســط أجواء رائعة وحضور جماهيــري منقطع النظير 
حيث حرصت عشــرات اآلالف من اجلماهير على التواجد 

في درب لوسيل لالحتفال بنجوم التانغو.
وشهدت األجواء االحتفالية إطالق ألعاب نارية أمتعت 
جنوم «التانغو» واجلماهير من مختلف اجلنســيات التي 
حضرت لالحتفــال باملنتخب األرجنتينــي بطل مونديال 
قطــر وأيضا باليوم الوطني لقطر الذي تزامن مع تتويج 
األرجنتني، ليظل تاريخ ١٨ ديسمبر خالدا في تاريخ ذاكرة 

بطوالت كأس العالم. 
كما شــهدت االحتفالية مشــاركة املتطوعني الذين كان 
لهم دور كبير في جناح البطولة حيث شارك أكثر من ٢٠
ألــف متطوع فــي املونديال، ومر املتطوعون في مســيرة 
على طول شــارع درب لوسيل وسط أجواء رائعة لتحية 
اجلماهير التي وقفت على اجلانبني لتتبادل معهم التحية 
علــى عطائهم املميز طــوال البطولة مما جعلها تخرج في 

أبهى صورة.
كما شاركت في املسيرة بشارع لوسيل الطواقم الطبية 
لتكون رسالة شكر لهم وكل من عمل في بطولة قطر، على 
مساهمتهم في إجناح البطولة األفضل في تاريخ بطوالت 
كأس العالم، خاصة أنها املرة األولى التي تنظم فيها دولة 
مستضيفة مسيرة للفريق املتوج ليشارك منتخب األرجنتني 

وجماهيره فــي االحتفالية الرائعة التــي تخلد هذا اليوم 
ليبقى عالقا في األذهــان خاصة أنه من الصعوبة تكراره 

في أي بلد تستضيف البطولة في املستقبل.
وشهدت االحتفالية ايضا مسيرة لكل قمصان املنتخبات 
التي شــاركت في البطولة، باإلضافة إلى مســيرة للجمال 
التي تقدمت احلافلة املكشــوفة لنجــوم «التانغو» والتي 

تؤكد على عاداتنا وتقاليدنا في مســيرة مبدينة لوســيل 
العصرية، باإلضافة إلى مســيرة للســيارات الكالسيكية، 
والتــي أبهرت احلضور، باإلضافة إلى فرق اســتعراضية 
وعــروض ثقافية لبعض اجلاليات، مــع تواجد تعويذات 
النسخ السابقة من البطولة، وسط أجواء احتفالية وألعاب 
نارية كبيرة استمرت طوال فترة االحتفالية ليكون ختام 

«ليلة العمر» في لوسيل أروع ختام للنسخة االستثنائية 
األفضل في العالم.

وبعد انتهاء املســيرة جابت احلافلة املكشوفة شوارع 
الدوحــة وصــوال إلى مقر إقامة املنتخــب األرجنتيني في 
مرافق جامعة قطر القريب من مدينة لوســيل التي خلدت 

اسمها في تاريخ بطوالت كأس العالم.

حافلة «التانغو» 
جتوب «درب لوسيل»

الصحافة األرجنتينية 
حتتفي بـ «االنتصار الكبير»

احتفــت الصحف األرجنتينية بـ «االنتصار األبدي لألرجنتني وميســي»، 
بعد الفوز بلقب املونديال، وكأنها صرخة من القلب، فخرجت صحيفة «أوليه» 
الرياضية بعنوان «نحن أبطال العالم» على صفحتها األولى، وسط إجماع وطني 
على عبقرية ليونيل ميسي الذي قاد املنتخب للقبه األول منذ ١٩٨٦ والثالث في 
تاريخه. وانتشرت في كل وسائل اإلعالم احمللية ومواقع التواصل االجتماعي 
صور ميسي مع الكأس وأخرى للفريق األرجنتيني بأكمله وهم يصرخون فرحا 

خالل احتفاالت ما بعد املباراة التي وصفت بـ «نهائي ملحمي».
وتصدر عنوان «املجد األبدي مليسي» عمودا لـ «أوليه» يعكس الشعور العام 
الســائد في األرجنتني التي تنتظر منذ قرابة ٢٠ عاما أن ينجح جنمها في رفع 
الكأس الوحيدة الغائبة عن خزائنه، واالنضمام إلى األسطورة الراحل مارادونا 
الذي منح البالد لقبها الثاني عام ١٩٨٦، كما كتب موقع شــبكة «تي واي ســي 

سبورت» الرياضية «الكأس غابت عن سجله: دموع مزدوجة للبطل».
أما صحيفة «ماركا» املدريدية، فكتبت من جهتها: «حسنا ليو، حصلت على 
مونديالك. وأنت تستحقه»، فيما تغنت صحيفة «ال ناسيون» األرجنتينية اليومية 

بأن املنتخب «يالمس السماء».
ومن «النهائي الذي ال ينسى» إلى «الهذيان» و«النشوة» و«أفضل نهائي على 
مر العصور»، احتفلت الصحافــة األرجنتينية مبا حققه رجال املدرب ليونيل 
سكالوني في قطر. و«سعادة بلد» التي ركزت عليها صحيفة «كالرين» تلخص 

شعور ٤٧ مليون أرجنتيني.
حتى عند اخلصــم الكروي التاريخي منتخــب البرازيل، احتفل بانتصار 
«اإلخوة» األرجنتينيني. وأشادت صحيفة «أو غلوبو» اإلخبارية بتتويج اجليران 
وانضمت إلى مادحي ميسي «األفضل» الذي «استحق كثيرا» أن يرفع الكأس.

احتفاالت األبطال..«عائلية»
استمرت ظاهرة احتفال جنوم كرة القدم مع أسرهم حتى مع املشهد اخلتامي ملونديال 
قطر، حيث إن اجلميع أشاد باحتفال جنوم املنتخب املغربي مع أمهاتهم عقب كل انتصار 
حتقق فــي البطولة، حتى احتل املركز الرابع للمرة األولى في تاريخ مشــاركة منتخب 
«أســود األطلس» في نهائيات كأس العالم. وكعادة احتفاالت أبطال كأس العالم، حرص 
العبو املنتخب األرجنتيني على مشــاركة فرحته بلقب مونديال قطر مع عائالتهم على 
أرض ستاد لوســيل الذي شهد انتصار رفاق ليونيل ميسي باللقب الثالث في نهائيات 

كأس العالم بعد نسختي ١٩٧٨ و١٩٨٦.
وسيطرت الفرحة الشديدة على العبي منتخب األرجنتني بعد التتويج التاريخي الذي 
كتب أفضل ختام ملشوار األسطورة ميسي مع كرة القدم، حيث كانت االحتفاالت عائلية 
مع أطفالهم وأســرهم والذين ساندوهم طوال مشــوار البطولة، قبل أن يكون ختامها 

مسكا والفوز باللقب.
وكانت أسرة ميسي حتت املجهر، حيث ظهرت زوجته أنتونيال وأطفالهما بكثافة معه 
في أكثر من لقطة استثنائية، وكان من بني اللقطات أيضا لقطة ميسي مع والدته سيليا 
ماريا كوتشيتيني، التي لم تستطع كبح دموع الفرح بعد جناح ابنها في صنع التاريخ 
مع منتخب بالده. من جانبه، قال مهاجم األرجنتني الوتارو مارتينيز إن التتويج باللقب 
هو أمر جنوني، مشــيرا إلى أنه يهدي هذا اللقب إلى جدته التي متر بفترة صعبة في 
الوقت احلالي، كما يهدي اللقب الغالي إلى ابنته وأسرته بأكملها. وأوضح قائال: «شكرا 
للشعب األرجنتيني ولعائلتي وملن حضروا لدعمنا في امللعب، وكذلك من بقوا خارج 

امللعب، وللطاقم الطبي والفني والالعبني».
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أشاد جنم الكرة اإلجنليزية ديڤيد بيكام بالتجربة املذهلة 
التي حظي بها املشــجعون في كأس العالم - قطر، مشــيرا 
إلى أنها جنحت في توحيد اجلماهير من أنحاء العالم حتت 
مظلة الشغف بكرة القدم، واصفا البطولة بأنها جناح هائل 
للدولة املســتضيفة بفضل طبيعتهــا املتقاربة والترتيبات 
التنظيمية التي جرت بسالســة دون أي معوقات، ما ضمن 

استمتاع اجلمهور بنسخة استثنائية من كأس العالم.
وقال بيكام الذي لعب في ٣ نسخ مونديالية مع «األسود 
الثالثة» في حوار ملوقع qa.Qatar٢٠٢٢ عشية املباراة النهائية: 
«من الرائع رؤية جتمعات املشجعني، ومستوى األداء الكروي 
في املباريات، إضافة إلى التنظيم الرائع للبطولة، كما أن اإلثارة 
واملتعة اللتني حظي بهما اجلمهور كانا أمرا مذهال للغاية».

وجنحت قطر في تنظيم البطولة األكثر تقاربا في املسافات 
منذ انطالق النســخة األولى من كأس العالم في ١٩٣٠، حيث 
تقع االستادات الثمانية على مسافة ساعة واحدة من وسط 
الدوحــة، مما أتاح للجماهير فرصة حضور أكثر من مباراة 

في اليوم الواحد.
وفي هذا السياق، قال: قائد املنتخب اإلجنليزي السابق، 

الذي وصل مع منتخب بالده إلى ربع نهائي املونديال مرتني: 
«لقد ساعدت الطبيعة متقاربة املسافات في خلق أجواء مفعمة 

باإلثارة واحلماس في كل أنحاء قطر».
وأضــاف بيكام أن إقامة مباريــات البطولة في منتصف 
املوسم الكروي ألهم دوريات كرة القدم في العالم قد عززت 
من مســتوى أداء الالعبني على أرضية امليدان، وتابع: «كان 
مســتوى األداء مذهــال للغاية، فقد كان الالعبــون في كامل 
طاقتهم ولياقتهم البدنية، لطاملا كنت من الداعني إلقامة كأس 
العالم في منتصف املوسم من واقع جتاربي السابقة، حيث 
كانت البطولة تقام بعد نهاية موسم كروي طويل وشاق».

األفضل بالبطولة

ويرى بيكام أن مباراة األرجنتني وهولندا كانت األفضل في 
املونديال، كما اختار الركلة املزدوجة للبرازيلي ريتشارليسون 
في مباراة «السامبا» أمام صربيا، وركلة لويس شاڤيز احلرة 
في مباراة املكسيك ضد السعودية كأفضل هدفني في البطولة.
وحــول أداء الالعبــني في البطولة قال بيــكام: «أعجبني 
األداء الرائع لالعبي خط وسط املنتخب املغربي، كما أرى أن 

بيلينغهام وساكا قدما بطولة رائعة مع املنتخب اإلجنليزي. 
كما قدم كيليان مبابي بطولة رائعة فكلما وصلت الكرة عند 
قدميه تشعر بالطاقة في امللعب، وميسي أيضا، ماذا ميكنك أن 
تقول عنه، إنه شخص مميز داخل امللعب وخارجه، مشاهدته 
وهو يلعب في كأس العالم متنحك شعورا من نوع آخر، لديه 
زمالء رائعون من حوله لكنه كان القائد، وميكنك أن تشعر 

بذلك في كل مباراة، ومن املمتع رؤية ذلك».
وتطرق بيكام إلى خروج منتخب إجنلترا من ربع نهائي 
البطولــة أمام «الديوك» الفرنســية، وقال إنه يحق للمدرب 
ســاوثغيت والعبيه أن يفخروا بأدائهم أمام فرنســا، والذي 
انتهى بفارق ضئيل بهدفني مقابل هدف مع ضياع ركلة جزاء 

من القائد هاري كني.
واختتــم بيكام حديثه قائال: «الالعبــون رائعون للغاية 
وسيوظفون الدروس املستفادة من هذه التجربة في البطولة 
املقبلة، كما أن اجلماهير تســاندنا بال شك، واملستقبل يبدو 
مشــرقا مع هذه الكوكبة من جنوم الفريق. لدينا الكثير من 
الالعبني الشــباب الذين ســيتعلمون الدرس، وســيقدمون 
األفضل في النسخة املقبلة من كأس أمم أوروبا وكأس العالم».

بيكام: املونديال شهد أداًء كرويًا رائعًا.. ومباراة األرجنتني وهولندا «األفضل» 

أبرز تصريحات مونديال ٢٠٢٢
٭ جنم األرجنتني وقائدها ليونيل ميسي متوجها الى مهاجم هولندا فاوت فيخهورست 

بعد املواجهة املشحونة بني املنتخبني في ربع نهائي: 
«الى ماذا تنظر أيها األحمق؟ اذهب من هنا أيها األحمق. اذهب بعيدا».

٭ مدرب املغرب وليد الركراكي بعد التأهل التاريخي إلى نصف النهائي: 
«أفريقيا تعمل، العالم العربي يعمل. نحن جنعل شعبنا، قارة أفريقيا 
والعالم العربي سعداء. عندما تنظر إلى فيلم روكي (بالبوا)، فأنت تؤيده 
ألنه الشــخص الذي يخرج من األسفل ويتسلق الدرجات حتى القمة. 

نحن مثل روكي إلى حد ما في كأس العالم هذه».

٭ جنم البرازيل نيمار بعد اخلروج من ربع النهائي على يد كرواتيا: 
«أنا مدمر نفســيا. اخلســارة هي بكل تأكيد األكثر أملا بالنسبة لي، 
جعلتني أبقى مشلوال على مدى ١٠ دقائق بعد املباراة. بعدها أجهشت 
بالبكاء من دون أن أمتكن من التوقف عن ذلك. هذا األمر ســيجعلني 

متأملا طويال جدا».

٭ جنم البرتغال وقائدها كريستيانو رونالدو بعد اخلروج على يد املغرب من ربع النهائي:
«أريد فقــط أن يعرف اجلميع أنه قيل الكثيــر، وكتب الكثير، وكان 
هناك الكثير من التكهنات، لكن تفاني للبرتغال لم يتغير للحظة. كنت 
دائما العبا إضافيا يقاتل من أجل أهداف اجلميع، ولن أدير ظهري أبدا 

لزمالئي في الفريق وبلدي».

٭ مدافع كرواتيا يوسيب يورانوفيتش عن ثالثي الوسط لوكا مودريتش وماتيو كوفاتشيتش 
ومارسيلو بروزوفيتش: 

«أن مترر لهم الكرة هو بالتأكيد أكثر أمانا من وضع أموالك في املصرف».

٭ العب وسط إجنلترا ديكالن رايس بعد اخلسارة أمام فرنسا في ربع النهائي:
«بحسب رأيي، الفريق األفضل خسر هذه الليلة».

٭ لويس إنريكي املقال من منصبه بعد اخلروج من ثمن النهائي أمام املغرب: 
«شاهدت منتخبات الدور نصف النهائي وال أرى أن أحدا منها أفضل 

من إسبانيا».

٭ مدافع البرتغال بيبي عن إبقاء رونالدو خارج التشــكيلة األساسية ضد سويسرا في 
ثمن النهائي: 

«كريس.. يعرف ذلك جيدا، وقد قالها املدرب بوضوح شــديد، إن أهم 
شيء هنا هو.. نحن».

٭ فالفيا أرانتيس ابنة أسطورة البرازيل بيليه بشأن الوضع الصحي لبطل العالم ٣ مرات: 

«هو بيليه ليس في خطر، إنه يخضع للعالج... لقد سئمنا تلقي التعازي».

٭ مهاجم أملانيا كاي هافيرتس بعد اخلروج من دور املجموعات رغم الفوز على كوستاريكا 
٤-١ بسبب املفاجأة التي حققتها اليابان بالفوز على إسبانيا ٢-١: 

«أن يحصل األمر بهذه الطريقة، يبدو وكأنه فيلم رعب».

٭ مدرب هولندا لويس فان غال بشأن بشرته املصابة دائما باالسمرار: 
«كانت والدتي مستلقية في نعشها بوجنتني ورديتني عندما ماتت. 

إنها مسألة جينات».

٭ مدافع بلجيكا يان فيرتونغن يتحدث بسخرية عن العقم الهجومي لفريقه بعد 
اخلسارة أمام املغرب في دور املجموعات: 

«نحن ال نصنع الكثير في املقدمة، ال شيء تقريبا في الواقع. قد 
تكون الناحية الهجومية لدينا سيئة ألن املهاجمني كبار السن».

٭ مدرب پولندا تشيسالف ميخنييفيتش مشــبها ميسي بأسطورة التزلج 
اإليطالي السابق: 

«ميســي على أرض امللعب مثل ألبرتو تومبــا على املنحدر، 
إنه قادر على جتنب كل شــخص مثلما كان تومبا قادرا على 

االلتفاف على كل شيء».

٭ املدرب الفرنسي للسعودية هيرفي رينارد خالل استراحة الشوطني في 
املباراة ضد األرجنتني في دور املجموعات: 

«خذ هاتفك!. ميكنك التقاط صورة سيلفي مع ليونيل ميسي 
إذا كنت تريد!».

٭ املدرب البرتغالي إليــران كارلوس كيروش بعد الهزمية االفتتاحية 
أمام إجنلترا ٢-٦ وعن الضغط الذي تعرض له العبوه بســبب احلراك 

االحتجاجي في البالد: 
«ال ميكنكم حتى أن تتخيلوا ما مر به هؤالء الشبان خلف 
الكواليس خالل األيام القليلة املاضية، فقط ألنهم يريدون 
التعبير عن أنفســهم كالعبي كرة قدم. مهما قالوا، فإن 

الناس يريدون قتلهم».

٭ رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو عشــية افتتاح املونديال وردا على 
االنتقادات املوجهة لقطر فيما يخص حقوق اإلنسان: 

«اليوم أشــعر بأني قطري. اليوم أشعر بأني عربي. 
أشعر بأني أفريقي. أشعر بأني من أصحاب اإلعاقة، 

اليوم أشعر بأني عامل مهاجر».

محنة  إلى  النهائي  ربع  في  هولندا  أمام  ميسي  ليونيل  عدوانية  من 
إنفانتينو  جياني  ورد  رونالدو  كريستيانو  «تفاني»  بـ  مرورا  نيمار، 
على  الوراء  إلى  نظرة  املضيفة..  قطر  منتقدي  على  «التاريخي» 

العبارات األكثر لفتًا لالنتباه في مونديال ٢٠٢٢:
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تسديدات أكروباتية وأخرى عابرة للقارات 
وخارجة عن املألوف..  وهنا تلقي «فرانس برس»  

نظرة على ٥ من األهداف التي ستبقى عالقة
في األذهان من مونديال قطر:

أهداف ستبقى عالقة في األذهان

البرازيلي ريتشارليسون 
(البرازيل ضد صربيا في املجموعة السابعة) 

السعودي سالم الدوسري 
(السعودية ضد األرجنتني في املجموعة الثالثة)

ال شك أنه الهدف األكثر أكروباتية في البطولة ومن خالله وضع الالعب 
فريقــه في املقدمة في مباراتــه االفتتاحية، فبعد عرضية من فينيســيوس 
جونيور في اجلزء اخلارجي لقدمه اليمنى، سيطر ريتشارليسون على الكرة 
بقدمه اليســرى، قبل أن يلتف ليطلقها أكروباتيــة خلفية بقدمه اليمنى في 
الشباك الصربية، هذا الهدف دفع بأحد املعلقني الى القول «هذه هي البرازيل».

هدف مذهل لم يذهب ســدى، إذ ترافق مع نتيجة تاريخية للســعودية على 
حساب أرجنتني ليونيل ميسي بالفوز ٢-١، حيث التف الدوسري ببراعة داخل 
منطقة اجلزاء وتفوق على مدافعني ثم أزاح ثالثا من مجال رؤيته قبل أن يطلق 
كرة قوســية رائعة الى يســار احلارس إميليانو مارتينيز. وهو هدفا سيضمن 
ترديد اسم الدوسري في تاريخ الكرة السعودية والعربية واآلسيوية لسنوات.

الهولندي فاوت فيخهورست (هولندا ضد األرجنتني في ربع النهائي):

لم يكن هدفا استعراضيا ولم يأت بعد فاصل من املهارة الفردية، لكنه 
هدف ســيبقى في األذهان ألن ميســي ورفاقه كانوا يســتعدون لالحتفال 
بالتأهــل قبل أن يضربهم الهولندي بالتعادل في الدقيقة ١١ من الوقت بدل 
الضائع. حيث كانت هولندا متخلفة ١-٢ ولم يبق أي شيء من الوقت البدل 
الضائع الذي احتسبه احلكم، لكن رجال لويس فان غال حصلوا على ركلة 

حرة على بعد ٥ أمتار من منطقة اجلزاء ونفذوها بشكل غير مسبوق.

األرجنتيني ليونيل ميسي (األرجنتني ضد فرنسا في النهائي): 

قلبت فرنســا تأخرها بهدفني أمــام األرجنتني في نهائي ملتهب على 
ستاد لوسيل، فارضة شوطني إضافيني، لكن الدراما لم تتوقف عند هذا 
احلــد. اذ أطلق األرجنتيني الوتارو مارتينيز تســديدة صدها احلارس 
هوغو لوريس، فتابعها القائد ليونيل ميسي في الدقيقة ١٠٨ من مسافة 
قريبة مستعيدا التقدم ٣-٢ فاشتعلت املدرجات بهذا السيناريو اجلنوني، 
لكن كيليان مبابي عاد وقلب الطاولة مسجال هدف التعادل مجددا ٣-٣.

املكسيكي لويس تشافيز (املكسيك ضد السعودية في املجموعة الثالثة): 

كان هناك عدد قليل جدا من األهداف البعيدة املدى في هذه النهائيات، 
ولم يكن هناك الكثير أيضا من األهداف املسجلة من الركالت احلرة، لكن 
لويس تشافيز أظهر كيف يتم إجناز النوعني بتسديدة رائعة، فعلى بعد 
أكثر من ٢٥ مترا، ســدد تشافيز ركلة حرة مباشرة بشكل مثالي، حيث 
قام بلف الكرة عاليا فوق احلائط الدفاعي لكن بســرعة وقوة أرســلها 

بعيدا عن متناول احلارس السعودي محمد العويس.

YouTube ١٧٢ هدفًا.. مونديال قطر األكثر ٤ ماليني مشاهد على
تسجيًال في تاريخ كأس العالم

تخطى عدد اجلماهير التي شاهدت املباراة النهائية بني األرجنتني 
وفرنسا حاجز الـ ٤ ماليني مشاهد على قناة beIN SPORTS عبر 
YouTube. ووفرت قنــوات beIN اللقاء على القنوات املفتوحة، 
في إطار التزام املجموعة بضمان مشاركة املشاهدين في جميع 
أنحاء الشــرق األوسط وشمال أفريقيا في هذه البطولة األولى 
من نوعها في العالم العربي إلى جانب التغطية املتواصلة طوال 

.YouTube الرسمية على beIN اليوم، على قناة

أصبح مونديال «قطر ٢٠٢٢» األكثر تهديفاً في تاريخ نهائيات بطولة 
كأس العالم لكرة القدم برصيد ١٧٢ هدفا. بفارق هدف وحيد، انفرد 
مونديال «قطر ٢٠٢٢» بصدارة األهداف املسجلة في نسخة واحدة، 
حيث سجل ١٧١ هدفا في كل من نسختي فرنسا (١٩٩٨) والبرازيل 
(٢٠١٤). كما تخطــت أهداف مونديال «قطر ٢٠٢٢» عدد األهداف 
املسجلة في النسخة املاضية بروسيا (٢٠١٨) التي شهدت تسجيل 
١٦٩ هدفا. ومت تســجيل ١٢٠ هدفا في دور املجموعات ملونديال 
قطر، ثم إحراز ٢٨ هدفا في الدور ثمن النهائي، وتسجيل ١٠ أهداف 
في الدور ربع النهائي، و٥ أهداف في مباراتي نصف النهائي، و٣

أهداف في مباراة حتديد املركز الثالث، ليصبح اإلجمالي قبل املباراة 
النهائية للمونديال ١٦٦ هدفا. وشــهدت املباراة النهائية ملونديال 
٢٠٢٢ بني منتخبي األرجنتني وفرنسا تسجيل ٦ أهداف، لتصل 
النتيجة اإلجمالية إلى ١٧٢ هدفا، وذلك بعدما تعادل املنتخبان في 
الوقتــني األصلي واإلضافي للقاء بالتعادل اإليجابي ٣-٣، قبل أن 
ينجــح املنتخب األرجنتيني في الفوز بضربات الترجيح بنتيجة 
٤-٢، ليتوج «راقصو التانغو» باللقب الثالث في تاريخ األرجنتني.

مونديال قطر.. ثالث أكبر حضور جماهيري في التاريخ
الدوحة- فريد عبدالباقي

أسدل الستار على النسخة الـ ٢٢ لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢، 
حيث واصلت قطر كتابة التاريخ، وذلك بتحقيق رقم جديد بشأن 
احلضور اجلماهيــري، الذي وصل إلى ما يقرب من ٣٫٥ ماليني 

مشجع، بطاقة استيعابية تصل إلى ٩٦٪ من املالعب.
وشهد مونديال قطر ثالث أكبر حضور جماهيري في التاريخ 
بعد نسختي أميركا ١٩٩٤، والبرازيل ٢٠١٤، مبجموع ٣٫٤٠٤٫٢٥٢
مشــجعا حضروا جميــع مباريات البطولة، بطاقة اســتيعابية 

وصلت إلى ٩٦٪ من جميع مالعب املونديال.
وتعــد مباراة األرجنتني واملكســيك التي أقيمت على ســتاد 
لوســيل في دور املجموعــات، ومباراة النهائــي بني األرجنتني 
وفرنســا، األكثر حضورا بـ ٨٨ ألفا و٩٦٦ مشــجعا لكل مباراة، 

وهي السعة الرسمية للملعب الذي امتأل عن آخره.
وجــاء أكبر معدل حضور جماهيري فــي كأس العالم ١٩٩٤

في أميركا، مبتوســط حضــور وصل إلى ٦٨٫٦٢٦ شــخصا في 
كل مبــاراة، وحضور جماهيــري وصل إلى ٣ ماليني و٦٠٠ ألف 
متفــرج. وأعلى حضور جماهيري في تلــك البطولة وصل إلى 
٩٤ ألفا و١٩٤ مشــجعا في املباراة التي أقيمت بســتاد روز بول 
في باسادينا، كاليفورنيا، في الواليات املتحدة األميركية، في ١٧

يوليو ١٩٩٤، عندما فازت البرازيل باللقب على حســاب إيطاليا 
بركالت الترجيح. وكان مونديال قطر قد جتاوز مونديال جنوب 
إفريقيا ٢٠١٠ الذي حضره ٣٫١٧٨٫٨٥٦ مشجعا في ٦٤ مباراة، كما 
تخطت نسخة قطر مونديال روسيا الذي بلغ في كامل مبارياته 
الـ ٦٤ وقتها ٣٫٠٣١٫٧٦٨ مشجعا، وأيضا مونديال ١٩٩٨ في فرنسا، 

الذي بلغ ٢٫٧٨٥٫١٠٠ مشجع.
وفي الوقت نفسه، كشفت أرقام مونديال قطر عن بيع أكثر 
من ٣٫٤ ماليني تذكرة حلضور مباريات البطولة، التي استضافتها 
٨ مالعب عاملية املستوى، وتقع جميعها ضمن مسافة ال تتجاوز 

ساعة واحدة من وسط الدوحة.

مبجموع ٣٫٤٠٤٫٢٥٢ مشجعًا.. متجاوزًا نسخة أملانيا ٢٠٠٦
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تغريدات النجوم
إعداد: يحيى حميدان

0101020203030404

أكدوا  لـ «األنباء» أن تتويج األرجنتني باللقب أفضل هدية مليسي

رياضيون: جناح قطري باهر.. وجتربة مونديالية فريدةرياضيون: جناح قطري باهر.. وجتربة مونديالية فريدة

انتهى مونديال قطر ٢٠٢٢ األحد املاضي، لكن صداه ســيبقى خالدا لعقود طويلة مقبلة، ودروسه حاضرة شاخصة ملن أراد االســتفادة من جتربة ثرية بكل تفاصيلها، وعبره كثيرة ومتعددة ملن أراد أن يستلهم اإلبداع وميضي في طريق التقدم 
والتطور، فقد قدمت الدوحة إحدى أكثر نسخ كأس العالم لكرة القدم جناحا على جميع الصعد، بعدما هيأت كل السبل، وبذلت الغالي والنفيس ألجل نيل ثقة ورضا اجلميع، وهو ما حتقق بشهادة كل من حضر املونديال االستثنائي، من قيادات 
سياســية، ومسؤولني رياضيني، ومنتخبات وجماهير، مما ميهد ألن تستضيف قطر مزيدا من املناســبات الرياضية الكبرى.  وكان ختام البطولة «مسك» بعد أن شاهدنا مباراة مثيرة في النهائي، الذي توج خالله منتخب األرجنتني باللقب. «األنباء» 
استطلعت آراء عدد من الرياضيني، لتتعرف على وجهات نظرهم في مونديال قطر، من جميع النواحي، اإلدارية، والفنية، والثقافية، واملباراة النهائية وتتويج منتخب «التانغو» باللقب. وقد جاءت التعليقات متماهية مع اإلجناز الكبير الذي حصده 

أهل قطر، ومشيدة باجلهود املباركة التي بذلت قبل انطالق املونديال حتى حلظاته األخيرة، آملة بذات الوقت أن تكون التجربة مثاال يحتذى جلميع الدول املتطلعة للتقدم على املستوى الرياضي.

الصقر: ليو أسطورة كل العصور باألرقام واإلجنازات
اعتبر العب القادســية واملنتخب الوطني السابق واملدرب 
احلالي هاني الصقر أن تتويج األرجنتني بلقب كأس العالم ٢٠٢٢
مستحق قياسا ملسيرة هذا املنتخب في البطولة بشكل عام. 

وأشار الصقر إلى أنه تعاطف مع «التانغو» رغم أنه من عشاق 
إيطاليا وذلك بسبب والده وابنه كونهما من عشاق األرجنتني 
واألسطورة ليونيل ميسي أوال، ورغبته في رؤية «البرغوث» 
يرفع كأس العالم بعدما حقق كل االجنازات املمكنة باستثناء هذه 
البطولة التي كانت عصية عليه وكسر النحس معها في قطر. 
وبــني أنه يرى أن الراحل دييغو مارادونا هو األفضل عبر 
كل العصــور، لكن عقب حصول ميســي على لقب املونديال 
سيكون هو أسطورة كل العصور حسب األرقام واإلجنازات. 

وأوضح الصقر أن املباراة النهائية بني األرجنتني وفرنسا التي 
انتهت بركالت الترجيح كانت ممتعة في الـ ١٢٠ دقيقة، وحتى 
آخر حلظة كان باإلمــكان فوز «الديوك» باللقب لوال التصدي 
األســطوري من حارس «التانغو» إمييليانو مارتينيز النفراد 
كولو مواني في الدقيقــة الثالثة من الوقت بدل الضائع لزمن 
الوقت اإلضافي الثاني، معتبرا مارتينيز من العوامل املساعدة 

في حتقيق األرجنتني وميسي لقب مونديال قطر. 
وقال الصقر: «مســتوى كأس العالم ٢٠٢٢ بشكل عام جاء 
مميزا بســبب املفاجآت الكثيرة التي شــهدها، والتي تعكس 
املســتوى التنظيمي العالي من جانب قطر التي استحقت أن 

هاني الصقريخلدها التاريخ باحتضانها أجمل نسخ كأس العالم».

فؤاد املزيدي

مبارك اخلالدي - يحيى حميدان - هادي العنزي

يعقوب: النهائي األكثر متعة.. 
وليتنا نتعلم من التجربة القطرية

في البدايــة أكد املدرب الوطني أنور يعقوب أن 
دولة قطر سجلت جناحا باهرا في تنظيم كأس العالم، 
وقال: «لم يحصدوا النجاح فقط، بل جتاوزوه مبراحل 
كثيرة، والنجاح الذي حتقق ليس فقط في املالعب 
الثمانية وما حولها، بل تعداه بدءا من املطار وانتهاء 
بالعودة مرة أخرى إلى املطار للمغادرة، وذلك عبر 
تنظيم احترافي عالي الدقة، والتزام كبير بالقوانني 
واللوائح، باإلضافة إلى تقدمي املعلومة الفورية لكل من 
يسأل أو يستفسر من قبل املنظمني واملتطوعني، هذا 
كله ساعد في انسيابية احلشود الكبيرة التي حضرت 
مونديال الدوحة، ونأمل على اجلانب احمللي االستفادة 
من هذه التجربة الثرية والتعلم من دروسها امللهمة».

وذكــر يعقوب أن نهائــي كأس العالم جاد بكل 
شيء، مضيفا أن املباراة النهائية لم تدخر شيئا من اإلثارة واملتعة الكروية إال وقدمته، 
سواء في وقتها األصلي، أو الشوطني اإلضافيني، وانتهاء بركالت الترجيح، ولرمبا أخطأ 
مدرب األرجنتني ليونيل سكالوني في تغييره املبكر لالعب املتألق دي ماريا، فيما على 
اجلهة الثانية أجاد املدرب الفرنسي ديديه ديشان في التغييرات التكتيكية التي أجراها، 
خاصة مشاركة كينغسلي كومان الذي قلب املوازين ملصلحة فريقه بعد تأخر ٠-٢، وفي 

املجمل لقد استمتعنا بأفضل نهائي كروي.

أنور يعقوب

الهزمي: مونديال املفاجآت الرائعة.. 
وميسي يستحق اللقب

أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة حامد 
الهزمي أن مونديال قطر إعجاز لن يتكرر في القادم 
من البطوالت، فقد تضافــرت كل اجلهود إلجناح 
املونديال وجتاوز الصعوبات، فظهر كل شيء مرتبا 

ومحسوبا بدقة متناهية.
وأضاف ان البطولة كانت مونديال املفاجآت ليس 
على مستوى النتائج فقط، ولكن أيضا على مستوى 
الفقرات اخلاصــة بحفلي االفتتاح واخلتام وكذلك 
أيام االستضافة وفعاليات اجلماهير املختلفة، فهنيئا 
لنا ولألشقاء هذا النجاح الكبير الذي شرف العالم 
العربي واالســالمي وباألخص دول اخلليج. وعن 
املباراة النهائية، قــال الهزمي إن منتخب االرجنتني 
اســتحق الفوز بالنهائي والعودة بعد غياب طويل 

وهو افضل هدية لالسطورة ميسي الذي زين تاريخه بالفوز بالكأس العاملية بعد مسيرة 
طويلة ورائعة، فيما دفع املنتخب الفرنســي ثمن ظهوره الباهت في الشوط االول ولم 
نشاهده إال في الربع ساعة األخير من الشوط الثاني، وعليه استحق منتخب االرجنتني 

هذا التتويج املثالي.

حامد الهزمي

قال أمني السر العام الناطق الرسمي بالنادي 
العربي فؤاد املزيدي ان اللســان يعجز عن 
ان يجد احلروف والكلمات التي تصف قطر 
وأميرها وشعبها على هذا املونديال الرائع، 
فقد أعجزت قطر وأتعبت من بعدها وأعتقد 
ان ما حصل في الدوحــة لن يتكرر في أي 
مونديال آخر، وهذه ليســت شهادتي فقط 
لكنها شهادة حتى االصدقاء من الدول األخرى 
واألجانب الذين أكدوا ان الكل يشعر بأنه في 
بيته، فالتنظيم بدأ من حفل االفتتاح البسيط 
والقوي في مدلوالته الى حفل اخلتام املبهر، 
وكلها شهادات امتياز على ان العمل كان فاخرا 
بامتيــاز ويصعب علــى أي بلد آخر تنظيم 

هذا احلدث كما حصــل في الدوحة. واضاف املزيدي انهم في قطر قالوها 
«ســنعمل» وفعلوها بنجاح بقيادة سمو األمير الشيخ متيم بن حمد، الذي 
بدا كأنه يشرف على كل األمور بالرميوت كنترول، ويكفي حضوره أغلب 
املباريات، اما املباراة النهائية فكانت مسك اخلتام للبطولة وللفنان ميسي، 
فكانت مباراة مجنونة ومثيرة توج بعدها الالعب األفضل بالكأس التي كان 

يتمناها.

املزيدي: ما حدث في الدوحة
 لن يتكرر في أي مونديال آخر

الديني: فوز «التانغو» يحسب مليسي.. 
والتنظيم احترافي

بارك عضو مجلس ادارة نادي الكويت ديني 
الديني لقطر حكومة وشــعبا أعيادها الوطنية 
وجناح املونديال بكل تفاصيله، مؤكدا ان كل شيء 
بدءا من حفل االفتتاح، حتى حفل اخلتام كان 
محسوبا، فجاء مبهرا للغاية سواء على مستوى 
التنظيــم او نقل كل األحــداث بكل احترافية 
إعالمية راقية أظهرت املونديال بشــكل رائع 

يصعب تكراره. 
واضاف أن املونديال من الناحية الفنية من 
افضل املوندياالت، حيث حفل باملفاجآت التي 
فاقت التوقعات وباخلصوص منتخب املغرب 
الشقيق الذي حقق انتصارات ليست ضربة حظ 
لكن ثمرة للعمل والتخطيط وهذا ما ينطبق على 

منتخب األرجنتني الذي عاد ملنصة التتويج باللقب بعد انحسار ٣٦ عاما، وهو 
فوز مهم ويحسب للفذ ليونيل ميسي الذي خرج من هذا الضغط الكبير، فضال 
عن مجموعة من الالعبني صغار الســن الذين منحوا الثقة ملنتخب أرجنتيني 

قادم بقوة للبطوالت املقبلة بكل ثقة واقتدار.

ديني الديني

العب األرجنتني رودريغو دي باول 
سعيد باللقب العاملي

احمللل طارق اجلالهمة 
يشيد بنجاح تنظيم 

كأس العالم

الصحافي البريطاني بيرس مورغان
 يشيد بأفضل مباراة نهائية وأعظم كأس عالم

 في التاريخ

جنم فرنسا كيليان مبابي يؤكد 
رغبته في النهوض من آثار الهزمية 

في النهائي
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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

أقرب التوقعات لناصر الهاجري ووليد علي.. وعلي مقصيد توقع خروج البرازيل

صالح الشيخ أكد أن اللقب لـ «التانغو» رغم البداية املتعثرة أمام السعودية

توقعات النجوم

«توقعات جنوم األنباء».. أصابت الهدف
٥٠ ٪ توّقعوا فوز األرجنتني باللقب.. وميسي بجائزة أفضل العب

إبراهيم مطر

علــى مــدار أيــام بطولــة كأس العالم قطر 
٢٠٢٢ التــي اختتمت أمس األول فــي الدوحة، 
ومع العــدد األول من إصــدار «ملحق األنباء» 
اخلاص باملونديال استضافت «األنباء» في زاوية 
«توقعات النجوم» وبشكل يومي عددا من جنوم 
الكرة الكويتية الســتطالع آرائهم وتوقعاتهم 
حول البطولة، ســواء من ناحيــة التنظيم، أو 
املنتخب الذي ســيتوج باللقب، وأفضل العب 
وهداف البطولة وأحســن حارس وغيرها من 

األسئلة والتقييمات.
وعقب انتهاء البطولــة ومن خالل مراجعة 
تلك اللقاءات، وجدنا ان ٥٠٪ من النجوم توقعوا 
تتويج املنتخب األرجنتيني باللقب، كما توقع 
٥٠٪ منهــم أن يحصــد النجم ليونيل ميســي 
جائــزة أفضل العب فــي البطولة. وكانت تلك 
أقرب التوقعات ملدافع املنتخب األوملبي وناديي 
الساملية والنصر ناصر الهاجري الذي توقع ان 
يحصــد «التانغو» الكأس الغالية، وأيضا فوز 
ميســي بلقب أفضل العب، والفرنســي مبابي 

بجائزة هداف البطولة.
ومثله توقع أحد جنوم الكرة الكويتية، حارس 
مرمى نادي كاظمة واملنتخب الوطني الســابق 
شهاب كنكوني فوز األرجنتني، ونيل احلارس 
مارتينيز جائزة أفضل حارس، ومبابي جائزة 
الهــداف. وكذلك توقع العــب منتخب الكويت 
السابق وليد علي فوز منتخب األرجنتني باللقب 
وميسي بجائزة أفضل العب ومارتينيز بجائزة 

أحسن حارس.
أما العب منتخبنــا الوطني ونادي الكويت 
عبداحملسن تركماني، فتوقع فوز مبابي بلقب 
الهداف، وميسي بجائزة أفضل العب، ومارتينيز 
بأحسن حارس. فيما توقع جنم األزرق والنادي 
العربي الســابق علي مقصيــد خروج منتخب 

البرازيل مبكرا من البطولة. 
كما أكد العب القادســية واملنتخب الوطني 
السابق ومساعد مدرب فريق القادسية صالح 
الشــيخ أن األرجنتني رغــم بدايتهــا املتعثرة 
وهزميتها أمام املنتخب الســعودي (١-٢) في 
اجلولــة األولى مــن دور املجموعات ســتتوج 
باللقب. كما توقع مدافع القادســية ومنتخبنا 
الوطني سابقا محمد بنيان أن يحرز مبابي لقب 
الهداف، على أن يكون ميسي ثانيا في الترتيب.

ناصر الهاجري صالح الشيخ وليد علي علي مقصيد

ميسي.. 
«ما كل من يلبس البشت رجال»

ناصر العنزي

نقول في قصائدنا الشعبية «ما كل من يلبس البشت 
رجال، بعض األوادم واجد عليها غترها، البشت ما يزهى 
رديني األفعال، مادام ســود وجيههم ما سترها»، وفعال 
كم كان ميسي عظيما في تلك الليلة وهو يرتدي البشت 
اخلليجي هدية من أمير قطر صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حمد الذي وجه رسالة للعالم كله «نحن قادرون» وهذا 
فعلناه أمامكم ولن نتخلى عن مبادئنا وهويتنا الوطنية 

ومتمسكون مبوروثنا الشعبي.
آه ما أجمل تلك الليلة وأصعبها وهي تتوج األرجنتني 
بطلة لكأس العالم وقائدها العظيم ميسي افضل العب في 
البطولة، ها هي كأس العالم بني يديك يا ميســي، ها هي 
الكأس العاقــة تأتيك حبوا بعدما خرجت عن طوعك في 
أربع بطوالت سابقة، هاهي يا ميسي تعتذر منك وتقبل 
رأســك، ها هي كأس مارادونا في مكســيكو ٨٦ تعود 
وتصرخ وتقول «انت ومارادونا اسطورتان فمن مثلكما».
كل الالعبني يحملون أرقاما على قمصانهم إال ميسي 
يحمل عبارة «أراك ال تراني» ال نراه في امللعب، من بعيد 
نرصد شــبحا هرولته خفيفة ثم يظهــر أمامنا يصنع 
األهداف ويســجلها، أنصفته األرض والسماء في ليلة 
عنوانهــا إما النصر أو املوت ومات خصومه وبقي حيا، 
بكى كل العبي األرجنتني إال هو لم يبك فهل رأيتم قائدا 

يبكي أمام جنوده.
فازت األرجنتني بكأس العالم بعد مواجهة ماراثونية 
كادت قلوب جماهيرها تتوقف، وتعامل العبوها مع ركالت 
الترجيح كأنهم يحركون قطعة ســكر في ملعقة داخل 
كوب من الشاي، وكم كان مونييل صاحب الركلة األخيرة 
مدهشا وهو يسددها بهدوء شديد ثم خلع قميصه كأنه 

يخلع هموم الدنيا عن كاهله.
٭ مبابي، مبابي، مبابي، مبابي أربع مرات عدد األهداف 
التي سجلها، سجل هاتريك قلب به موازين املباراة وسجل 
ركلة ترجيحية لكنه في النهايــة لم يحمل كأس العالم، 
ظهر شجاعا يناور ويخترق ويهدد ويسجل كأن منتخب 
فرنســا يلعب بحارس ومدافع واحد ومبابي. ويسجل 
للديوك أنهم عادوا للتعادل في كل مرة مستغلني مهارة 

مبابي وأخطاء دفاع اخلصم.
وفرط مهاجمه الشاب كولو مواني في فرصة العمر 
قبل اللجــوء للترجيحية عندما واجه احلارس مارتينيز 
فــي الدقائق األخيرة لكن مارتينيــز انقض على الكرة 
وردها بقدمه منقذا فريقه من كارثة، خســرت فرنســا 
فرصة الفوز باللقــب للمرة الثالثة والثانية على التوالي 
ألن خصمهم ميسي ورفاقه وألنهم ال يحسنون تسديد 

الركالت الترجيحية.
٭ املدريديون يتفكهون على البرشلونيني ويقولون 
منذ أن فارق ميسي برشلونة حقق كأس العالم، البرشا 
كان مبنزلــة «النحس» عليه وأنصفتــه األقدار وحمل 
الكأس في آخر مشــاركة له، ومازالت احلرب قائمة بني 
مشجعي الكالسيكو رغم رحيل ليو ميسي وكريستيانو 
رونالدو عنهما، ويرد البرشــلونيون: وماذا عن «الدون 
مالكم» هل مازال يبحث عن ناد يلعب له. وقد شــهدت 
البطولة أحداثا طريفة كعادة بطولة كأس العالم. وسجلت 
اجلماهيــر األرجنتينية حضورا طاغيــا وكانت بالفعل 

جماهير «مجنونة» عاشقة.
ومن بني جماهيرها شــخص اقتحم امللعب وحمل 
مارادونــا بعد الفوز باللقب في مكســيكو ٨٦ وظهرت 
صورته في كل وسائل اإلعالم وحضر إلى الدوحة لكنه 
لم يتمكن من دخول ملعب لوســيل وحمل ميسي على 
أكتافه، كما يسجل لألخضر السعودي أنه الوحيد الذي 
هزم بطل العالم وقالت جماهيره بعد انتصارها «ميسي 
وينه كســرنا عينه» ثم ردت االرجنتني كلها بعد اللقب 

«ميسي وينه رجعنا عينه».



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

٢ - ٦:٠٠١كرواتيا × املغرب٦٣

النهائي

األحد ١٢/١٨

٣ - ٣    (٤ - ٢)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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الثالثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢

٢٠ نوفمبر  -  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

أشــاد رئيــس املجلــس األوملبي 
اآلسيوي السابق الشيخ أحمد الفهد 
بنجاح قطر في استضافة كأس العالم 
٢٠٢٢ للمرة األولى في املنطقة العربية 

والشرق األوسط.
وقــال: «النجــاح القطــري فــي 
املونديال هو تتويج املجهودات التي 
بذلت من القيادة الرشيدة والشعب 
القطري خالل مســيرة ١٢ عاما، وها 
نحن نشاهد املباراة النهائية وهي التي 
تأتي وسط االحتفال باليوم الوطني 

وبإذن اهللا يستمر هذا النجاح».
وأضاف: «اهللا ســبحانه وتعالى 
يحب قطر وأهلها، نحن نتحدث عن 
نهائــي كأس العالم الــذي جمع بني 
منتخبني من أفضل املنتخبات البطولة 
بني األرجنتني وفرنسا، وعلى ملعب 
لوسيل الذي يعتبر من أجمل مالعب 
كأس العالم لذلك نحن جميعا نشعر 

بأنه يوم عيد بالفعل».
 وتابــع: «املباراة بــني املنتخبني 
كانت تليق بنهائي كأس العالم وتليق 
باســتضافة قطر للبطولة والبد أن 
نحتفل ونفخر ونبتهج بهذا اإلجناز 

الرائع بالفعل».

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

املجموعة الثامنة

نقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعب

٦+ ٣٢٠١٦٤٢البرتغال

٣١١١٤٤٠٤كوريا اجلنوبية

٣١١١٢٢٠٤أوروغواي

٣- ٣١٠٢٥٧٢غانا

أحمد الفهد:  النهائي تتويج  للمجهودات القطريةأحمد الفهد:  النهائي تتويج  للمجهودات القطرية
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